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SINOPSE - Para entender como a comunidade de fungos marasmióides de
liteira está distribuída em mesoescala (25 km2) ao longo de gradientes
ambientais, foram utilizadas 30 parcelas de 0,25 x 250 m2. Foram realizadas
duas coletas em cada parcela, totalizando 1278 basidiomas, classificados em
119 morfoespécies. O ambiente exerce forte influência sobre a distribuição
espacial e temporal desse grupo de fungos. A topografia e a estrutura da
vegetação determinaram a distribuição espacial de fungos em um período de
baixa pluviosidade. O aumento da pluviosidade influenciou a composição de
morfoespécies, mas não a abundância nem o número de morfoespécies.
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distribuição espacial, conservação biológica, Amazônia Central.
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Resumo. Os fungos participam de muitos processos vitais para a manutenção de florestas,
embora pouco se saiba como afetam o funcionamento dos ecossistemas tropicais. A
investigação sobre padrões de distribuição espacial é fundamental para se compreender
padrões de diversidade e processos evolutivos, mas também para suprir demandas
conservacionistas. O presente estudo investigou o papel do ambiente em mesoescala (25
km2) sobre a distribuição espacial dos fungos marasmióides de liteira em uma floresta de
terra firme na Amazônia Central. Foram realizadas duas coletas em 30 parcelas de 0,25 x
250 m2, totalizando 1278 basidiomas, classificados em 119 morfoespécies. Os resultados
obtidos contrariam a hipótese nula de que os fungos estariam distribuídos ao acaso,
indicando que o ambiente exerce influência na distribuição espacial e temporal de fungos
marasmióides em mesoescala. A topografia e a estrutura da vegetação determinaram a
distribuição espacial da produção de basidiomas dos fungos em um período de baixa
pluviosidade. O aumento da pluviosidade influenciou a composição de morfoespécies, mas
não a abundância nem o número de morfoespécies. Entretanto, o aumento do esforço
temporal de coleta é imprescindível para avaliar a consistência dos padrões observados.

Abstract. Fungi are involved with several processes related with forest maintenance,
although how they affect the function of tropical ecosystems is poorly known. The
investigation of spatial distribution patterns is important to the knowledge of diversity patterns
and evolutionary processes, but also to supply conservationist’s demands. The present study
focused on the influence of environmental variables on the spatial distribution of marasmioid
litter fungi in mesoscale (25 km2) in a terra firme forest in Central Amazon. The fungi were
sampled in 30 plots of 0.25 x 250 m2 in two occasions, once in a dry and the other in a wet
period. One thousand two hundred and seventy eight basidiomes were collected, and I’ve
classified them into 119 morphospecies. Results show that the environment does influence
the spatial and temporal distribution of marasmioid litter fungi in mesoscale. Considering the
whole period, the number of morphospecies and abundance were negatively related to clay
content, whereas the number of morphospecies was negatively related to clay content and
positively with rainfall in the dry period. Topography and forest structure determined their
spatial distribution in the dry period. The increase in rainfall in the second sampling period
has influenced the morphospecies composition, but neither the abundance nor the number of
morphospecies. However, the increase in sampling effort is essential to evaluate the
consistency of the observed patterns.
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Padrões de distribuição espacial de fungos de liteira na RFAD

INTRODUÇÃO GERAL
Contexto Ecológico
A absorção de carbono atmosférico pelas florestas da Amazônia, embora
varie localmente, parece ser consistente (Baker et al. 2004). Porém, devido à
baixa capacidade dos solos amazônicos em fornecer nutrientes (Jordan 1985),
mecanismos de conservação de nutrientes são fundamentais para a manutenção
e aumento da biomassa nesses ecossistemas (Stark & Jordan 1978). Em solos
pobres, a decomposição da liteira assume papel fundamental para a ciclagem de
nutrientes, sendo realizada principalmente pela ação de bactérias, fungos
saprotróficos e pela fauna do solo. Os fungos participam de muitos processos
vitais para a manutenção das florestas tropicais (Hawksworth & Colwell 1992).
Pouco se sabe como a diversidade e a ação microbiana afetam o funcionamento
dos ecossistemas, entretanto, a decomposição dos detritos gerados em um
ecossistema afeta a produção primária e a diversidade de espécies (Moore et al.
2004).
Os fungos são os principais decompositores de lignina e celulose em
ambientes naturais (Swift 1982). A família Tricholomataceae (Agaricales,
Basidiomycota) possui muitos fungos saprotróficos que decompõem folhas e
galhos finos na liteira (Singer & Araujo 1979, Hedger 1985, Lodge et al. 1995),
atuando

em

um

processo

sucessional

de

organismos

que

exploram

diferentemente os recursos disponíveis (Frankland 1998). Além da produção de
enzimas adequadas para a degradação desses compostos, a capacidade do
micélio em absorver, translocar e acumular nutrientes fornece vantagens
ecológicas sobre bactérias que potencialmente exploram os mesmos recursos
(Rayner & Boddy 1988). A produção de biomassa pelos fungos (crescimento do
micélio) acarreta em imobilização e conservação de nutrientes, reduzindo a perda
por lixiviação na estação chuvosa (Behera et al. 1991, Yang & Insam 1991). Em
uma floresta tropical úmida em Porto Rico, a biomassa de fungos saprófitos de
liteira sobre o solo continha em média um terço do fósforo da liteira, chegando a
conter até 85% do total (Lodge et al. 1994). Adicionalmente, é conhecido que
ciclos de seca e re-hidratação condicionam a liberação de nutrientes oriundos da
biomassa microbiana em pulsos de mineralização (Lodge et al. 1994), de modo
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que a absorção sincronizada pelas plantas favorece a conservação de nutrientes
do sistema, um processo particularmente importante em florestas tropicais sobre
solos pobres (Stark & Jordan 1978, Lodge et al. 1994).
A distribuição de recursos no tempo e no espaço pode afetar fortemente a
atividade e os padrões de distribuição dos fungos saprófitos de liteira. O recurso
representa simultaneamente o substrato e a fonte de nutrientes orgânicos para
esses fungos, e sua durabilidade influencia diretamente a longevidade do micélio
(Rayner et al. 1985). A rápida decomposição da liteira fina sobre o solo em
florestas tropicais (Hedger 1985) implica na contínua necessidade de
recolonização de novos substratos, seja através de reprodução sexuada
(dispersão por esporos) ou vegetativa (p.ex. por propágulos assexuais,
fragmentos de micélio ou rizomorfos). Os rizomorfos são órgãos de exploração
que permitem a colonização de maneira eficiente de recursos espacialmente
discretos, pois são capazes de crescer direcionalmente (Hedger 1985). O contato
dos rizomorfos com substratos adequados causa a formação de zonas de
adesão, conectando diferentes componentes na liteira, favorecendo retenção
local de liteira e a conservação de nutrientes em terrenos inclinados (Lodge &
Asbury 1988).
As espécies de fungos saprófitos possuem graus variados de seletividade
por recursos, seja taxonômica ou de componente, relacionada aos domínios do
micélio (Rayner et al. 1985, Hedger 1985). A seletividade taxonômica está
relacionada com a ocorrência não aleatória em substratos oriundos de um grupo
de organismos determinado (Rayner et al. 1985). Alternativamente, algumas
espécies possuem seletividade por componentes na liteira (p.ex. ocorrendo em
uma folha ou em galho fino), sendo que o micélio tende a ficar restrito dentro de
uma unidade de recurso (micélio interno), enquanto que em outras espécies o
micélio pode ocorrer difusamente na liteira, ocupando mais de uma unidade de
recurso (micélio externo).
Em florestas tropicais, as folhas representam a maior parte da entrada de
biomassa de liteira para o sistema de decomposição e, consequentemente, para
os fungos saprófitos (Hedger 1985). A produção de liteira ocorre ao longo de todo
o ano na região de estudo, geralmente com um pico maior de produção na
estação seca, e aparentemente não depende do solo (Luizão 1989). Devido à
3
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alta diversidade de espécies de árvores por hectare, a liteira fina é heterogênea
quimica e espacialmente, acarretando implicações para as espécies que
apresentam seletividade taxonômica e de componentes da liteira. Os estratos
verticais da liteira sobre o solo possuem microambientes diferentes, que
influenciam a capacidade de ocupação das espécies de fungos saprófitos. A
comunidade de decompositores pode ser classificada em espécies que colonizam
preferencialmente a camada superior e outras que ocorrem na camada inferior,
composta de folhas parcialmente decompostas (Hering 1982, Hedger 1985).
Cada grupo utiliza estratégias diferentes para colonizar e ocupar a liteira (Hedger
1985). A ocupação diferencial das camadas da liteira pode indicar a partição local
de recursos, favorecendo o aumento da diversidade alfa e o aumento das taxas
de decomposição. Os fungos marasmióides tendem a ocorrer na camada
superior da liteira, em condições de menor umidade (Hedger 1985), condição que
permite a ocupação de ambientes acima do solo em florestas tropicais (Hedger
1990, Hedger et al. 1993). O termo marasmióide é aplicado a espécies de
gêneros distintos que apresentam semelhanças morfológicas e ecológicas com
espécies do gênero Marasmius Fries, embora não possua valor filogenético. O
grupo possui alto grau de diversidade e endemismo nos Neotrópicos (Singer
1976), sendo na maioria saprotróficos, decompondo folhas a galhos na liteira fina
sobre o solo em florestas tropicais, embora algumas espécies possam apresentar
necrotrofia secundária (Hedger 1985).

Panorama Taxonômico e História Evolutiva
De acordo com estimativas baseadas em relógio molecular, os fungos
basidiomicetos têm entre 0,5 a 1,2 bilhões de anos (Berbee & Taylor 2001,
Heckman et al. 2001). Essas estimativas têm como referência um fóssil
preservado em âmbar, o Archaeomarasmius leggeti Hibbett, Grimaldi & Donohue,
indicando que o clado dos cogumelos verdadeiros ou “euagarics”, que engloba
fungos marasmióides, colibióides e crepidotóides de liteira, tem pelo menos 90
milhões de anos de existência (Hibbett et al. 1995). Essa datação remete os
fungos marasmióides ao Cretáceo (135 - 66.4 milhões de anos atrás), período em
que as plantas Angiospermas apresentaram grande diversificação e expansão,
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sugerindo uma extensa interação evolutiva entre as plantas com flores e os
fungos marasmióides.
Historicamente,

o

gênero

Marasmius

Fries

pertencia

à

família

Tricholomataceae (Agaricales, Basidiomycota). Este gênero abrigava a maioria
das espécies de fungos que possuíam basidiomas pequenos, capazes de se re
hidratar, com píleo resistente, convexo a cônico, estriado a sulcado; com lamelas
adnatas a adnexas; estipe resistente e filiforme, e esporos lisos (Wilson &
Desjardin 2005). Owings & Desjardin (1997), sugeriram que o gênero Marasmius
sensu Singer (1976, 1986) não é monofilético, sendo composto de diferentes
linhagens (Wilson & Desjardin 2005). O uso de caracteres moleculares em
estudos filogenéticos posteriores corroborou esta hipótese (Moncalvo et al. 2000,
Moncalvo et al. 2002, Wilson & Desjardin 2005). Porém, dada a similaridade
morfológica externa, fungos com estas características usualmente são chamados
de marasmióides.
Embora o conhecimento sobre a área de distribuição das espécies de
fungos marasmióides seja incipiente, é esperado que apresentem alta proporção
de espécies endêmicas e poucas espécies pantropicais (Singer 1976). Isto é
esperado porque as espécies deste grupo são sensíveis às diferenças de
microclima e a distribuição dos hospedeiros (Singer 1976). Adicionalmente, os
fungos marasmióides possuem esporos com paredes finas sendo, portanto,
susceptíveis à dessecação, um fator limitante à dispersão das espécies em
longas distâncias (Lodge et al. 1995). Esta baixa capacidade de dispersão, em
conjunto

com

outras

características

da

biologia

reprodutiva

do

grupo

(incompatibilidade somática) pode amplificar ainda mais a diferenciação genética
das populações (Lodge et al. 1995), favorecendo a especiação. Como a América
do Sul permaneceu isolada da América Central e da África durante o período
Terciário (Burnham & Graham 1999) e os fungos marasmióides apresentam
variados graus de seletividade taxonômica pelo hospedeiro (Singer 1976, Lodge
et al. 1995), fatores históricos de isolamento podem ter forte influência na
diversificação desses fungos nos Neotrópicos.
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Carência e Demanda Científica
A existência de poucos especialistas em taxonomia de fungos no Brasil
reflete um padrão histórico de carência internacional, particularmente nos países
que abrigam florestas tropicais (Cannon 1997), dificultando a realização de
estudos em ecologia deste grupo, um assunto em pauta há três décadas (Singer
1976). Porém, alguns trabalhos relevantes sobre a taxonomia e ecologia de
fungos

marasmióides

na

Amazônia

devem

ser

destacados,

como

as

contribuições de Singer (1965, 1976, 1984), Singer & Araujo (1979), Hedger
(1985, 1990), Hedger et al. (1993), Singer & Aguiar (1986), Capelari & Maziero
(1988), Lodge & Cantrell (1995a), Lodge et al. (1995) e Souza & Aguiar (2004).
Devido à carência de taxonomistas e ao risco de extinção de espécies
causado pela perda de habitats, a demanda pela realização de estudos com
fungos em ambientes tropicais é enorme (Hedger 1985, Hawksworth 1993,
Arnolds 1997, Hawksworth & Rossman 1997). É pratica comum em estudos da
ecologia de grupos que apresentam alta diversidade e pouco conhecimento
taxonômico, a separação de espécies baseando-se em caracteres morfológicos.
Segundo Cannon (1997), uma avaliação da diversidade de fungos pode ser
realizada com qualidade mesmo sem identificar os espécimes ao nível de
espécie, desde que os atributos morfológicos utilizados sejam bem definidos e
aplicados. Além disso, a deposição dos espécimes coletados em herbário é
imprescindível para permitir a devida identificação no futuro (Agerer et al. 2000).

Diversidade e Padrões de Distribuição Espacial
A estimativa em 1.5 milhões de espécies de fungos no planeta
(Hawksworth 1991) é fundamentalmente embasada na razão entre o número de
espécies de fungos e o número de espécies de plantas em sítios intensamente
estudados na Europa. O conhecimento atual da diversidade de fungos no planeta
é de aproximadamente 100.000 espécies, cerca de 7% do número total de
espécies estimado (Hawksworth 2004). Porém, o escasso e fragmentado
conhecimento da diversidade de fungos nos trópicos, onde é esperada a maior
diversidade de fungos (Lodge et al. 1995, Hawksworth & Rossman 1997,
Hawksworth 2001), limita a avaliação da estimativa em escala global,
6
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considerada uma subestimativa da diversidade de fungos, principalmente por não
levar em conta a diversidade de fungos associados a insetos e nem de fungos
endofíticos, grupos hiperdiversos nos trópicos. É consenso que a maioria das
espécies de fungos basidiomicetos da ordem Agaricales tem distribuição restrita
(Lodge et al. 1995), mas devido à amostragem em pequenas escalas e sem
padronização em muitos estudos com fungos tropicais, pouco se sabe como a
diversidade varia em escalas maiores.
A composição de espécies em uma determinada área é usualmente
conhecida como diversidade alfa (em escala local) ou diversidade gama (em
escalas muito maiores, p.ex. continentais). Por outro lado, o conceito de
diversidade beta está relacionado com a taxa de mudanças na composição de
espécies entre sítios (Whittaker 1972, Legendre et al. 2005). A análise da
diversidade beta pode gerar informações sobre padrões de distribuição espacial,
que não só são fundamentais para se compreender padrões de diversidade e
processos evolutivos, mas também para suprir demandas conservacionistas.
O acúmulo de informações sobre padrões de distribuição espacial de
plantas tropicais gerou interpretações distintas em relação à importância relativa
do ambiente, da história e das interações biológicas na estruturação espacial das
comunidades. Segundo Pitman et al. (1999, 2001), a distribuição de espécies de
árvores tropicais é relativamente uniforme em grandes áreas (beta diversidade
pequena), sugerindo que as comunidades são dominadas por poucas espécies
competitivamente

superiores,

amplamente

distribuídas

no

espaço.

Alternativamente, a teoria neutra de Hubbell (2001) não atribui diferenças na
competição, mas sim à limitação na capacidade de dispersão das espécies,
enfatizando que a composição de espécies seja decorrente de um processo
histórico com evidente participação do acaso. Entretanto, sabe-se que o ambiente
exerce forte influência sobre a distribuição espacial de espécies de plantas
tropicais em mesoescala (Costa et al. 2005, Kinupp & Magnusson 2005, Jones et
al. 2006, Zuquim 2006), de modo que a importância relativa do ambiente pode
diminuir em função do aumento da escala espacial (Jones et al. 2006), sugerindo
uma interação entre esses fatores dependente da escala.
A

compreensão

dos

padrões

de

distribuição

de

fungos

evoluiu

historicamente (Arnolds 1997). No século XIX se pensava que a maioria das
7
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espécies apresentava pequenas áreas de distribuição. Inversamente, no começo
do século XX quando mais informações se tornaram disponíveis, se assumiu que
as áreas de distribuição dos fungos seriam maior que das plantas vasculares,
com diversas espécies de fungos apresentando distribuição (sub) cosmopolita. O
conhecimento dos padrões de distribuição de fungos é baseado principalmente
em coleções em herbários, registros na literatura e observações não publicadas
(Arnolds 1997), mas também na compilação da opinião de pesquisadores
experientes (Lodge et al. 1995). Porém, o conhecimento da distribuição de fungos
é enviesado taxonômica e geograficamente (Vellinga 2004), e até mesmo
economicamente; padrões de distribuição de fungos fitopatogênicos, não só são
conhecidos em escalas globais, como também são revisados esporadicamente,
motivados por potenciais prejuízos econômicos.
Na revisão feita por Lodge et al. (1995), concluiu-se que maior diversidade
de fungos saprotróficos está relacionada a: i) baixas latitudes, ii) médias e baixas
altitudes, iii) precipitação moderada a elevada, iv) diversidade de habitats e, em
menor importância, v) diversidade de hospedeiros e vi) abundância de recursos.
Essas características estão presentes na Amazônia Central, levando à
expectativa de se encontrar elevada diversidade de fungos na Reserva Florestal
Adolpho Ducke. Porém, a escala de inferência de Lodge et al. (1995) excede
muito a escala proposta para o presente estudo (25 km2, mesoescala), em que a
menor amplitude de variação da maioria dos fatores citados dificulta a
interpolação dos resultados, de modo que as espécies de fungos marasmióides
podem estar distribuídas ao acaso em mesoescala.
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HIPÓTESE GERAL
As interações biológicas (Fine et al. 2004), o ambiente (Tuomisto 2003a,
Costa et al. 2005, Kinupp & Magnusson 2005, Jones et al. 2006, Zuquim 2006) e
fatores históricos (Hubbell 2001, Ricklefs 2004) influenciam a distribuição espacial
de espécies de plantas em florestas tropicais. A distribuição espacial das
espécies de fungos de liteira pode ser condicionada por processos análogos a
esses que condicionam a distribuição das espécies de plantas tropicais. O
presente estudo investigou apenas o papel do ambiente sobre a distribuição
espacial dos fungos de liteira. A hipótese nula é de que os fungos estão
distribuídos ao acaso em mesoescala. Se a estrutura da comunidade de fungos
apresentar relação com as variáveis ambientais, a hipótese nula será rejeitada,
indicando que os fungos estão estruturados espacialmente em função do
ambiente na escala de 25 km2.

Justificativas
As variáveis ambientais selecionadas envolvem fatores pluviométricos,
edáficos, topográficos e a estrutura da vegetação. Em florestas tropicais, a
produção de corpos de frutificação de fungos saprófitos de liteira ocorre durante
todo o ano (Singer & Araujo 1979, Hedger 1985). Devido a pouca variação
mensal da pluviosidade entre as parcelas, seria esperado que a influência direta
da pluviosidade sobre a distribuição espacial das espécies de fungos seja mínima
na escala de estudo. Contudo, a umidade que entra no sistema com a
pluviosidade sofre influência da topografia, acarretando em ambientes distintos
que afetam a ocorrência das espécies, principalmente em períodos de baixa
pluviosidade. Sabe-se que fungos saprófitos de liteira possuem diferentes
potenciais hídricos para manter atividade (Hedger 1985), diferindo nas condições
de umidade adequadas para colonizar, explorar e se reproduzir. O potencial
hídrico pode depender também da morfologia e da composição química dos
diferentes componentes da liteira, além da configuração espacial dos
componentes (Dix & Webster 1995), implicando em profundos efeitos sobre a
atividade micelial local e a dinâmica temporal de frutificação das espécies.
9
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A influência do solo sobre a distribuição da diversidade de fungos
marasmióides decompositores de liteira pode ocorrer de modo direto e indireto. A
influência direta ocorre pelos efeitos das propriedades físico-químicas do solo,
como o potencial hídrico e a concentração de micro e macronutrientes.
Indiretamente, o solo é um fator determinante da composição florística e da
ocorrência de ectomicorrízas. A ocorrência de ectomicorrízas, principalmente em
solos arenosos, poderia limitar a ocupação da liteira por espécies de fungos
saprófitos (Singer 1978, Singer & Araujo 1979). Os fungos ectomicorrízicos
tendem a apresentar vantagens competitivas, por serem pouco dependentes da
liteira como fonte de energia (a planta hospedeira fornece carboidratos para o
fungo) e menos vulneráveis à variação de umidade. A composição florística na
região de estudo é estruturada espacialmente por fatores edáficos e topográficos
(Costa et al. 2005, Kinupp & Magnusson 2005). Embora haja variação
interespecífica, a ocorrência das espécies de fungos que apresentam algum grau
de seletividade de recursos, seja taxonômica ou de componentes (Rayner et al.
1985), pode estar sendo condicionada pela distribuição espacial de seus
respectivos hospedeiros (Hedger 1985).
A topografia exerce influência sobre os padrões de drenagem da
paisagem, de modo que a altitude e a inclinação do terreno podem exercer
grande influência sobre a distribuição de umidade na floresta. Em períodos secos
é esperado que áreas mais baixas apresentem menor variação de umidade,
levando a uma diferença ambiental recorrente que pode afetar a distribuição
espacial dos fungos marasmióides de liteira.
A estrutura da vegetação é um fator determinante do microclima (i.e., luz,
temperatura e umidade) do sub-bosque e da liteira sobre o solo em florestas
tropicais. A heterogeneidade espacial da estrutura da vegetação está
correlacionada espacialmente com variações do microclima na liteira, o que pode
influenciar a comunidade de fungos de liteira. Principalmente durante períodos de
baixa pluviosidade, a incidência luminosa deve influenciar a variação no potencial
hídrico nas camadas de liteira de maneira heterogênea, acarretando em um
mosaico de microambientes com umidades distintas. Em escalas pequenas, isso
pode influenciar significativamente a distribuição dos corpos de frutificação,
devido à diferença na capacidade de atividade do micélio e da formação de
10
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corpos de frutificação das espécies de fungos em relação à variação da umidade
(Hedger 1985). Além disso, a estrutura da vegetação atua como uma barreira
física sobre a chuva, que quando muito abundante em curto prazo pode ser
prejudicial ao desenvolvimento de corpos de frutificação.

OBJETIVOS

i)

Descrever padrões de distribuição espacial em mesoescala da
comunidade de fungos marasmióides sobre o solo em uma floresta de
terra firme na Amazônia Central;

ii)

Determinar a importância relativa de variáveis ambientais (pluviosidade,
solo, topografia e estrutura da vegetação) sobre os padrões de
distribuição dos fungos.
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MÉTODOS
Área de Estudo
Este estudo foi desenvolvido na Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD),
de aproximadamente 10.000 ha (10 x 10 km2), localizada a nordeste de Manaus
(02º55’S, 59º59’W), no km 26 da Rodovia Manaus - Itacoatiara (AM - 010).
A RFAD é composta por florestas de terra-firme, representadas por
formações de platô, vertente e baixio, e também campinaranas (Ribeiro et al.
1999). As florestas de platô ocorrem nas áreas mais altas, sobre solo argiloso,
com dossel de 35 a 40 m (árvores emergentes > 45 m) (Ribeiro et al. 1999). As
florestas de vertente representam a transição entre o platô e o baixio, ocorrendo
sobre terreno inclinado, com solos variando de argilosos a arenosos, e com
dossel entre 25 e 35 m (Ribeiro et al. 1999). As florestas de baixio ocorrem nas
planícies aluviais, sobre solo arenoso, onde ocorrem inundações periódicas na
estação chuvosa, com dossel entre 20 e 35 m, com muitas raízes superficiais no
solo (Ribeiro et al. 1999). O sub-bosque das florestas de baixio é mais denso que
o de platô, sendo abundante em palmeiras acaules (Ribeiro et al. 1999).
A temperatura média é de aproximadamente 26ºC, variando pouco ao
longo do ano. A precipitação anual (média ± desvio padrão) é 2362 ± 400 mm,
variando de 1300 - 2900 mm (dados coletados entre 1965 e 1980). As chuvas
concentram-se entre novembro e junho, sendo março e abril os meses de maior
precipitação. A estação seca (precipitação mensal < 100 mm) concentra-se entre
julho e setembro (Marques Filho et al. 1981).
Os solos da RFAD são da formação geológica Alter do Chão. Os solos
desta formação são derivados dos depósitos de sedimentos flúvio-lacustres do
Terciário que, expostos à alta pluviosidade e temperatura, resultaram na remoção
da maioria dos nutrientes (Chauvel et al. 1987, Sombroek 2000). Os solos da
RFAD consistem de argilas cauliníticas (Latossolo Amarelo Álico ou Oxisol), nas
áreas mais altas e planas, e podzóis (solos arenosos) nas áreas baixas, com
transição gradual entre os extremos (Chauvel et al. 1987). De modo geral, os
solos são muito pobres em nutrientes essenciais às plantas como fósforo, cálcio e
potássio, são ácidos e possuem altas concentrações de alumínio (Chauvel et al.
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1987). A topografia da RFAD é variável, com áreas altas e planas, vertentes e
baixios, onde em algumas áreas ocorre inundação periódica. A altitude varia de
aproximadamente 40 a 110 metros sobre o nível do mar.
Devido à sua proximidade de Manaus, a RFAD está sendo ameaçada pelo
adensamento da população na borda sul e oeste (Figura 1). O gradual isolamento
da RFAD poderia ser amenizado, porém a falta de planejamento urbano favorece
a expansão descontrolada da população na periferia de Manaus, formando
bairros com alta densidade de habitantes por km2, com condições de saúde e de
saneamento problemáticas.

1986

2006

2003

Figura 1 – Imagens compostas do satélite Landsat TM de 1986 e 2003 da região de
Manaus destacando a Reserva Florestal Adolpho Ducke (quadro em amarelo) e
evidenciando a expansão urbana em seus arredores. A Avenida José Henrique (à
direita), recentemente concluída, concretiza o isolamento da Reserva Ducke em sua
borda sul (fotografia - Ricardo Braga-Neto, 15 de janeiro de 2006).

Delineamento Amostral
Este estudo seguiu a metodologia RAPELD (Magnusson et al. 2005). Cada
unidade amostral é uma parcela de 250 m de extensão, com largura variável
dependendo do interesse da amostragem. O maior eixo da parcela é orientando
com a curva de nível, o que reduz a variação dos fatores correlacionados
espacialmente com a altitude em cada parcela. Isso permite que a altitude seja
13

Padrões de distribuição espacial de fungos de liteira na RFAD

uma variável previsível e analisável, pois a topografia na região está
correlacionada com fatores edáficos (Chauvel et al. 1987, Mertens 2004). A
distribuição espacial das parcelas é regular, sendo 1 km a menor distância entre
elas. Na RFAD, as 30 parcelas terrestres selecionadas para compor a Grade
Padronizada do PPBIO (Programa de Pesquisas em Biodiversidade / MCT),
foram utilizadas para a realização deste estudo (Figura 2).

Figura 2 – Mapa topográfico e distribuição espacial em 5 x 5 km2 das 30 parcelas
selecionadas para compor a Grade Padronizada do PPBIO na RFAD (pontos brancos).
Em amarelo, são representadas as parcelas complementares que compõem as 72
parcelas terrestres da metodologia RAPELD na RFAD, cobrindo uma área de 8 x 8 km2
(imagem produzida por Débora Drucker).

As parcelas fazem parte das Parcelas Permanentes da RFAD, criadas pelo
Projeto Ecológico de Longa Duração (PELD / CNPq), e possibilitam o estudo
integrado e o monitoramento da distribuição de organismos de diferentes grupos
biológicos em mesoescala e futuramente em escalas maiores.
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Coleta dos Fungos
Os basidiomas (corpos de frutificação) dos fungos marasmióides
decompositores de liteira fina sobre o solo foram coletados em 30 parcelas de
0,25 x 250 m2. O maior eixo da parcela é orientado pela curva de nível. As
parcelas estão distribuídas regularmente em 25 km2, sendo cada parcela está
distante no mínimo 1 km da outra.
As parcelas usadas para coletar os fungos não foram demarcadas
permanentemente, mas projetadas a 2 m da linha de base, usando uma medida
fixa de 25 cm para definir a largura da parcela de fungos enquanto se caminhava
paralelamente à linha de base. Os basidiomas diretamente conectados a algum
componente da liteira fina dentro dessa faixa foram coletados. Como a dimensão
do basidioma de cada espécie desse grupo de fungos é variável, a procura pelos
fungos ocorreu sempre a uma altura máxima de 0,5 m acima do solo, visando
aumentar a chance de encontrar as espécies com basidiomas menores. A liteira
não foi revolvida para investigar frutificações ocultas na superfície; apenas os
basidiomas visíveis foram coletados.
Os espécimes foram fotografados em campo. As fotografias digitais foram
realizadas com câmera digital acoplada a uma lente macro. Sempre que possível
foram obtidas fotografias dos basidiomas por inteiro, incluindo variações
morfológicas; do píleo, da superfície himenial e do estipe em aproximação; e do
micélio, cordões miceliais ou rizomorfos encontrados, e de padrões de
descoloração do substrato. Após serem fotografados os basidiomas foram
acondicionados em tubos plásticos para serem transportados até o laboratório.
As medições dos basidiomas foram obtidas com paquímetro no dia de coleta.
As coletas de fungos ocorreram entre 3 de junho de 2005 e 22 de janeiro
de 2006, período em que foram realizadas uma visita em cinco parcelas da trilha
Leste-Oeste 1 e 2 visitas nas 30 parcelas do PPBIO. A coleta sucessiva de dados
em parcelas permanentes é uma maneira adequada de se avaliar mudança
temporal em uma comunidade biológica, permitindo a separação da variação
espacial da variação temporal (McCune & Grace 2002, O’Dell et al. 2004). Os
fungos foram coletados por Ricardo Braga-Neto e Fábio Neves Vieira.
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Abordagem Taxonômica Provisória
A identificação taxonômica não foi realizada devido ao grande volume de
espécimes coletados em relação aos prazos vigentes para este estudo, porém é
uma prioridade na continuidade deste estudo, sendo de extrema importância a
cooperação científica de especialistas no grupo. Por isso, foi adotada uma
abordagem de morfoespeciação para agrupar os espécimes coletados.
Os espécimes foram descritos macroscopicamente no prazo de um a três
dias após a data de coleta. A descrição ocorreu em laboratório, com o uso de
estereomicroscópio e de fotografias digitais. A checagem dos tubos para verificar
a condição dos basidiomas coletados foi realizada até ocorrer a secagem. A
descrição dos espécimes com basidiomas carnosos, com maior retenção de
líquidos e sujeitos à deterioração foi priorizada.
A secagem do material foi realizada após a descrição macroscópica. Os
espécimes menores foram secos diretamente no tubo de coleta com sílica gel, e
os maiores foram secos em estufas (aproximadamente a 50oC por algumas
horas) antes de serem armazenados em tubos contendo sílica gel.
A terminologia adotada na descrição dos espécimes foi baseada em
Fidalgo & Fidalgo (1967), Guerrero & Silveira (2003) e Putzke & Putzke (2004).
Singer (1965 e 1976) foram utilizados como referência à importância dos
caracteres macroscópicos utilizados para esse grupo de fungos.
Os espécimes coletados foram processados e organizados em pranchas
digitais, contendo fotografias, medidas e descrições macroscópicas de cada
coleta separadamente. Cada prancha foi dividida entre os itens hábito, píleo,
superfície himenial, estipe e micélio. Para o píleo, foram anotados - as medidas
em mm do diâmetro; as cores ou seqüência de cores, mudanças com a
maturidade; a forma lateral e superior, incluindo variações; as características da
superfície; características da região central (se possui umbículo, papila, etc.); o
tipo de margem; contexto. No item superfície himenial, foram anotados - o tipo de
superfície (se lamelada ou com lamelas reduzidas); a cor das lamelas; cores e
forma das margens; a distância categórica entre lamelas; a espessura; a
profundidade; a adesão ao estipe (se livres, adnexas, se possui colário, etc.);
possível intervenação; presença de lamélulas, em quantas séries. No estipe, as
cores e seqüência de cores; a inserção no substrato (se direto, inserido ou com
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micélio basal, ou indireto, crescendo de rizomorfos); as medidas em mm do
diâmetro e do comprimento; a consistência; flexibilidade; a estrutura interna (se
oco ou sólido); a forma. No item micélio foram anotados – a presença de
rizomorfos, com observações das cores, se são melanizados; medidas de
diâmetro em mm; se o micélio predominante é interno ou externo ao substrato; as
cores; se o micélio é externo, foram observados a abundância relativa sobre o
substrato e se possuíam secreções ou excreções evidentes.

Guia de Morfoespécies de Fungos Marasmióides na Reserva Ducke
Baseado em caracteres macroscópicos, os fungos marasmióides foram
agrupados

em

morfoespécies

(sequencialmente,

MF1,

MF2...

MFn),

representando os conjuntos de espécimes considerados consistentes. As
pranchas originais de coleta foram organizadas em pranchas com os caracteres
que definem cada morfoespécie, formando um Guia das Morfoespécies de
Fungos Marasmióides de Liteira Fina na RFAD (APÊNDICE A). O guia fornece
uma referência explícita do agrupamento dos espécimes coletados, sendo a base
taxonômica das análises ecológicas envolvendo a distribuição espacial dos
fungos marasmióides.

Deposição dos Espécimes em Herbário
Seguindo a orientação de um grupo de especialistas em taxonomia de
fungos (Agerer et al. 2000), os basidiomas coletados serão depositados em
herbário (Herbário INPA), permitindo a identificação posterior dos táxons
investigados e avaliação dos padrões observados neste estudo.

Divisão Temporal das Coletas de Fungos
Cada uma das 30 parcelas do PPBIO na RFAD foi visitada duas vezes. Os
fungos coletados foram agrupados arbitrariamente quanto à data coleta. A
primeira coleta ocorreu entre 29 de junho e 18 de setembro de 2005, sendo
representada daqui em diante pelo código COL1. Da mesma forma, os fungos
coletados na segunda visita, que ocorreu entre 20 de setembro de 2005 e 22 de
17
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janeiro de 2006, serão referidos como COL2. As duas coletas consideradas
juntas serão referidas como COLT.
Houve uma diferença entre o número de basidiomas coletados e o número
de basidiomas observados. Em COL1, os basidiomas excedentes em cada
parcela pertencentes ao mesmo espécime não foram coletados. Além disso,
algumas morfoespécies conspícuas não foram coletadas em excesso, totalizando
em uma diferença de 151 basidiomas observados em relação aos coletados
(cerca de 20%). Em COL2 praticamente todos os basidiomas foram coletados
(apenas 12 basidiomas observados não foram coletados, menos de 2%),
seguindo a orientação de especialistas. Os dados relativos a todos os basidiomas
observados foram utilizados para gerar as matrizes de incidência e abundância
das morfoespécies de fungos marasmióides de liteira, bases das análises
ecológicas.

Obtenção dos Dados Ambientais – Perspectiva de Integração Científica
A Reserva Ducke (RFAD) é privilegiada por ser uma das reservas do único
sítio do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD / CNPq) na
Amazônia. A RFAD é base pioneira na implementação e avaliação da
metodologia RAPELD (Magnusson et al. 2005), adotada pelo Programa de
Pesquisa em Biodiversidade (PPBio / MCT). Um dos pontos fortes do modelo
RAPELD é o potencial de integração científica, multiplicando a capacidade de se
obter dados de alta qualidade, permitindo a um pesquisador avaliar suas
hipóteses de interesse com diversos grupos biológicos (de acordo com a oferta),
além de uma série de variáveis ambientais que podem ser utilizadas. Essa
perspectiva de integração é extremamente oportuna para estudos ecológicos de
longa duração, permitindo a investigação dos padrões de distribuição espacial
dos fungos marasmióides de liteira na RFAD.
A altitude de cada parcela foi medida por um topógrafo profissional. As
pesquisadoras Carolina Castilho e Albertina Lima foram responsáveis pelas
medidas de inclinação do terreno em cada parcela. As pesquisadoras Regina
Luizão, Eleusa Barros, Tânia Pimentel e Jane Mertens foram responsáveis pelas
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coletas e análises de solo. Com exceção dos dados relativos às palmeiras de
sub-bosque, coletados por Jean Louis Guillaumet, os dados relativos à estrutura
da vegetação e à composição florística foram coletados pela pesquisadora
Carolina Castilho.
Topografia e Solo. As variações de textura do solo estão fortemente
relacionadas à topografia na região de estudo (Chauvel et al. 1987). Os dados
coletados na RFAD mostram uma forte correlação entre a porcentagem de argila
no solo e a altitude (Pearson, P<0,05, r = 0,977) e entre a porcentagem de argila
e de areia do solo (Pearson, P<0,05, r = - 0,999), sendo que a argila predomina
nas áreas mais altas e a areia nas mais baixas.
Em cada parcela, foram coletadas amostras de solo na mesma altitude em seis
pontos ao longo da trilha de acesso, sendo cada ponto distante 50 m do seguinte.
Em cada ponto, uma amostra de solo superficial de 30 x 30 x 5 cm3 foi coletada,
após remoção do folhiço e das raízes grandes. As coletas individuais foram
misturadas, originando uma amostra composta por parcela, da qual 500 g foram
coletadas e armazenadas em sacos plásticos para análises posteriores. As
amostras de solo foram secas e peneiradas em uma peneira de 2 mm. As
análises físicas e químicas de solo foram feitas no Laboratório Temático de Solos
do INPA ou no Laboratório de Solos da EMBRAPA (Empresa Brasileira de
Pesquisas Agropecuária – Manaus). A descrição das técnicas utilizadas nas
análises físicas e químicas dos solos coletados na RFAD pode ser obtida em
Mertens (2004). A inclinação do terreno foi estimada com o uso de um clinômetro,
calculando a média de cinco medidas feitas a cada 50 m ao longo da trilha de
acesso em cada parcela. A medida de inclinação foi feita sobre uma distância de
5 m (2,5 m para cada lado da linha de acesso), perpendicular ao maior eixo da
parcela.
O padrão de variação diferiu entre a porcentagem de argila no solo superficial
(ARGILA), a inclinação do terreno em graus (INCLINACAO) e a razão do teor de
carbono pelo teor de nitrogênio no solo (C:N) (Tabela 1), apresentando
distribuições distintas (Figura 3).

19

Padrões de distribuição espacial de fungos de liteira na RFAD

Tabela 1 - Variação encontrada nas características edáficas e na inclinação do terreno
para as 30 parcelas da Grade Padronizada do PPBIO na RFAD.

variável

número de parcelas mínimo máximo média desvio padrão

ARGILA (%)

30

1,621

87,256 42,577

36,343

C:N

30

6,129

37,806 16,589

7,488

INCLINACAO (o)

30

0,667

26,333

6,083
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Figura 3 – Distribuição dos valores relativos à porcentagem de argila no solo superficial
(ARGILA), a Razão do Teor de Carbono pelo Teor de Nitrogênio no solo (C:N) e a
inclinação do terreno (INCLINACAO) para as 30 parcelas da Grade Padronizada do
PPBIO na RFAD.

Pluviosidade. Os dados meteorológicos foram obtidos junto à Coordenação de
Pesquisas em Clima e Recursos Hídricos (INPA). Os dados de pluviosidade
foram coletados na Estação Meteorológica da RFAD entre 9 de junho de 2005 e
31 janeiro de 2006.
A pluviosidade foi compilada para uma base diária, permitindo a criação de novas
variáveis com base na precipitação acumulada. Uma análise preliminar foi
utilizada para investigar o papel da precipitação sobre a abundância dos fungos.
A variável que estima a pluviosidade acumulada nos 3 dias anteriores à data de
coleta (P3ANT) foi escolhida para avaliar o papel sobre a distribuição espacial
das morfoespécies neste estudo, pois ela reduz um pouco o efeito da variação
espacial da pluviosidade a curto prazo. Esse período foi considerado adequado
para investigar as possíveis respostas das espécies de fungos de liteira na
RFAD, embora a variável não esteja correlacionada com a abundância nem com
o número de morfoespécies nos períodos de coleta.
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De uma forma geral, choveu pouco durante o período de coleta total. A
pluviosidade acumulada nos três dias anteriores no primeiro período de coleta foi
menor (mínimo = 0, máximo = 36,574, média = 6,231, mediana = 1,143 e desvio
padrão = 10,989) que no segundo período (mínimo = 0, máximo = 40,640, média
= 8,806, mediana = 0,762 e desvio padrão = 13,970), sendo significativamente
menor para todo o período de amostragem (Figura 4; ANOVA, F1,206 = 33.478, P
< 0.001).

precipitação acumulada (mm) dos 3 dias
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Figura 4 – Precipitação acumulada dos três dias anteriores (P3ANT), distinguindo o
primeiro e segundo períodos de amostragem.

Estrutura da Vegetação. Foi realizada uma Análise de Componentes Principais
(PCA) com o objetivo de obter uma estimativa da estrutura vertical da vegetação,
fator determinante do microclima ao nível do solo. A PCA foi realizada com a
densidade de indivíduos de árvores por hectare (agrupados em 8 classes
diamétricas) e com a densidade de palmeiras de sub-bosque. O diâmetro das
árvores foi utilizado como indicativo da estrutura vertical da floresta, mas as
palmeiras de sub-bosque foram arbitrariamente selecionadas, com base em uma
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altura em média menor que 5 m. As palmeiras acaules embora não possuam
caules aéreos podem exercer grande influência no microclima da liteira sobre o
solo, possuindo folhas de até 10 m de comprimento.
A PCA foi realizada em Systat 8.0 (Wilkinson 1998). Foram selecionados os dois
primeiros eixos da PCA que explicam juntos cerca de 43% da variância total
captada (Tabela 2). O eixo 1 apresentou relação com as árvores nas três
menores classes de diâmetro, enquanto que o eixo 2 com as árvores de 30 a 50
cm de DAP e com as palmeiras de sub-bosque (Tabela 2).
Tabela 2 – Correlações de cada um dos componentes da estrutura da vegetação com
os 2 primeiros eixos resultantes da Análise de Componentes Principais. A variância
explicada e a porcentagem da variância total explicada pelos componentes são
fornecidas.

componente

eixo 1 eixo 2

Número de Indivíduos de árvores por hectare na classe de diâmetro 0-9,99 cm

0,225 -0,063

Número de Indivíduos de árvores por hectare na classe de diâmetro 10-19,99 cm

0,214 0,046

Número de Indivíduos de árvores por hectare na classe de diâmetro 20-29,99 cm

0,197 0,019

Número de Indivíduos de árvores por hectare na classe de diâmetro 30-39,99 cm

0,048 0,223

Número de Indivíduos de árvores por hectare na classe de diâmetro 40-49,99 cm

-0,014 0,146

Número de Indivíduos de árvores por hectare na classe de diâmetro 50-59,99 cm

0,01

0,085

Número de Indivíduos de árvores por hectare na classe de diâmetro 60-69,99 cm

-0,099

0,12

Número de Indivíduos de árvores por hectare na classe de diâmetro 70-79,99 cm

-0,091 -0,021

Número de Indivíduos de palmeiras de sub-bosque

0,008 0,133

Porcentagem da variância total explicada

25,038 18,767

Distância Espacial. A distância espacial entre as parcelas terrestres da RFAD
utilizada em UTM foi obtida dos metadados do PPBio, sendo utilizada para avaliar
a autocorrelação espacial das variáveis ambientais e da composição de
morfoespécies de fungos marasmióides.
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Análise dos Dados
Atributos da Comunidade de Fungos de Liteira.
Os atributos abundância, número de morfoespécies e composição de
morfoespécies foram utilizados para avaliar as hipóteses relativas à distribuição
espacial de fungos de liteira.
Abundância. A abundância representa o número de basidiomas
observados. Ela foi obtida através da soma de todos os basidiomas
observados por morfoespécie em cada parcela e coleta (COL1, COL2 e
COLT).
Número de Morfoespécies. O número de morfoespécies foi obtido
através da soma das morfoespécies que ocorreram em cada parcela e
coleta (COL1, COL2 e COLT).
Composição de Morfoespécies. A composição de morfoespécies nas
parcelas foi separada em composição qualitativa, baseada na incidência
(presença ou ausência) e na composição quantitativa, baseada na
abundância (número de basidiomas) para COL1, COL2 e COLT.
A técnica de ordenação de Escalonamento Multidimensional Não Métrico
(NMDS) foi utilizada para resumir a composição de morfoespécies das parcelas.
Essa técnica arranja as parcelas em um número definido de dimensões baseado
na ordem ranqueada das dissimilaridades (McCune & Grace 2002). O programa
PC-ORD foi utilizado para gerar as ordenações (McCune & Mefford 1999). A
matriz de dissimilaridade foi calculada com o índice de Sørensen para a matriz de
incidência e com o índice de Sørensen relativo para a matriz de abundância.
Foram obtidas ordenações da composição de morfoespécies para os
dados de incidência e abundância de morfoespécies de fungos em COL1, COL2
e COLT. A configuração final foi obtida após análises preliminares com 3, 2 e 1
eixo(s). De uma forma consistente, ocorreu um aumento na porcentagem de
explicação com a configuração final em 3 eixos (Tabela 3).
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Tabela 3 – Comparação da porcentagem acumulada de variação captada nas análises
de Escalonamento Multidimensional Não Métrico (NMDS) para os dados de incidência
(presença ou ausência) para COL1, COL2 e COLT. Foram realizadas ordenações
distintas com 1, 2 e 3 eixos.
configuração final do NMDS COL1 COL2 COLT
Em 1 eixo

0,441 0,275 0,385

Em 2 eixos

0,546 0,499 0,341

Em 3 eixos

0,742 0,578 0,616

A representação de parte da variação original da composição de
morfoespécies de fungos em três dimensões apresenta implicações para a
análise e interpretação dos dados. Os eixos do NMDS não são independentes
entre si, implicando em serem testados juntos em modelos de regressão múltipla.
Porém, devido à configuração em 3 eixos das NMDS ter aumentado
significativamente a porcentagem de explicação dos dados em relação à
configuração bidimensional, ela foi selecionada para sintetizar a composição
qualitativa e quantitativa das morfoespécies de fungos em COL1, COL2 e COLT.
Curva de acumulação de morfoespécies
A curva de acumulação de morfoespécies foi obtida para avaliar o esforço
amostral na RFAD como um todo. A curva foi obtida com a função Mao Tau
(Colwell et al. 2004), com intervalo de confiança de 95%. O programa EstimateS
(Colwell 2005) foi utilizado.
Testes de Autocorrelação Espacial das Variáveis Ambientais
A autocorrelação espacial das variáveis ambientais nas 30 parcelas da
Grade do PPBio na RFAD foi analisada separadamente com o teste de Mantel. A
distância espacial em UTM foi utilizada. As análises foram feitas em PC-ORD
(McCune & Mefford 1999), usando distância euclidiana como base. Os resultados
indicam que a porcentagem de argila no solo apresenta fraca autocorrelação
espacial (Tabela 4). Isso indica que os efeitos da distância espacial e da
porcentagem de argila no solo não estão ocorrendo independentemente. Porém,
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isso não representa um problema para este estudo, pois a distância explicou
menos de 2% da similaridade entre as parcelas de argila.
Tabela 4 – Resultados dos Testes de Mantel das variáveis ambientais contra a
distância espacial.
variável
Porcentagem de Argila x distância espacial
Inclinação do terreno x distância espacial

r

P

0,116

0,009

- 0,021 0,781

Razão do teor de Carbono e Nitrogênio do solo x distância espacial 0,120 0,157
Eixo 1 da PCA Estrutura da Vegetação x distância espacial

0,022

0,733

Efeitos das Variáveis Ambientais sobre os Atributos
Modelos de regressões múltiplas lineares foram utilizados para avaliar a
influência das variáveis ambientais sobre a abundância (número de basidiomas) e
o número de morfoespécies, e modelos de regressões múltiplas multivariados
sobre a composição de espécies (qualitativa e quantitativa) dos fungos de liteira.
Esse tipo de abordagem consiste na escolha de alguns fatores hipoteticamente
determinantes dos padrões investigados, permitindo a comparação dos efeitos
lineares das variáveis inclusas no modelo. Os efeitos obtidos de uma regressão
múltipla são parciais, ou seja, são corrigidos para excluir a variação que é devida
aos outros fatores incluídos no modelo.
Regressões múltiplas lineares. As regressões múltiplas lineares para o número
total de basidiomas (NT) e número de morfoespécies (MF) observados por
parcela para a primeira coleta (COL1), a segunda (COL2) e para as duas juntas
(COLT) foram realizadas para os seguintes modelos:
(1)

NT = constante + b1*ARGILA + b2*INCLINACAO + b3*P3ANT +

b4*EVPCA1
(2)

MF = constante + b1*ARGILA + b2*INCLINACAO + b3*LOGP3ANT +

b4*EVPCA1
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Em que: ARGILA – % argila no solo superficial, INCLINACAO – inclinação,
P3ANT – chuva acumulada de 3 dias anteriores à data de coleta, EVPCA1 – eixo
1 da PCA de estrutura da vegetação, LOGP3ANT – logaritmo de P3ANT.
A tolerância e a correlação entre variáveis foram observadas em cada modelo
analisado. A correção de Bonferroni foi utilizada para controlar o acúmulo de
erros oriundos dos intervalos de confiança de cada variável nos modelos de
regressão múltipla. As análises de regressão foram realizadas em Systat 8.0
(Wilkinson, 1998). A variável de pluviosidade foi logaritmizada (LOGP3ANT) na
análise envolvendo o número de morfoespécies porque os resíduos da variável
sem essa transformação não apresentaram distribuição normal, não satisfazendo
uma premissa da análise de regressão linear.
Regressões múltiplas multivariadas. A configuração em 3 eixos das
ordenações obtidas com o NMDS implicou no teste conjunto das variáveis
dependentes. Para os dados relativos à composição qualitativa (COMP_QUALI) e
composição quantitativa (COMP_QUANTI) foram realizadas regressões múltiplas
multivariadas para os mesmos modelos descritos acima, com o acréscimo da
variável C:N (Razão do Teor de Carbono pelo Teor de Nitrogênio no solo). Os
seguintes modelos foram testados comparativamente para COL1 e COL2:
(3)

COMP_QUALI = constante + b1*ARGILA + b2*INCLINACAO + b3*C:N +

b4*P3ANT + b5*EVPCA1
(4)

COMP_QUANTI = constante + b1*ARGILA + b2*INCLINACAO + b3*C:N +

b4*P3ANT + b5*EVPCA1
A variável P3ANT foi excluída do modelo envolvendo as duas coletas
consideradas juntas (COLT), pois a NMDS foi realizada com a composição
complementar de morfoespécies das duas coletas, coletadas em tempos
diferentes, impossibilitando a comparação com uma variável temporal. Os
modelos são os seguintes para COLT:
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(5)

COMP_QUALI = constante + b1*ARGILA + b2*INCLINACAO + b3*C:N +

b4*EVPCA1
(6)

COMP_QUANTI= constante + b1*ARGILA + b2*INCLINACAO + b3*C:N +

b4*EVPCA1
A tolerância e a correlação entre variáveis foram observadas em cada modelo
analisado. As análises de regressão foram realizadas em Systat 8.0 (Wilkinson
1998). A estatística multivariada Pillai Trace foi utilizada para determinar a
significância de cada variável no modelo.

Ordenação Direta pelo Gradiente Parcial de Argila
Considerando os dados de abundância das morfoespécies no período total
de coleta (COLT), foram selecionadas 34 morfoespécies que ocorreram em pelo
menos 3 parcelas (amplitude de 3 a 19 parcelas). As abundâncias relativas das
morfoespécies foram ordenadas diretamente com base no gradiente parcial do
teor de argila, obtido nas análises de regressão múltipla multivariada da
composição quantitativa de fungos.
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RESULTADOS
Observações gerais da diversidade de fungos
Foram coletados 1278 basidiomas, os quais foram agrupados em 119
morfoespécies (APÊNDICE A). A maioria das morfoespécies ocorreu em baixa
abundância (número de basidiomas) e incidência. Trinta e uma morfoespécies
possuem mais de 10 basidiomas observados: MF1 (165), MF7 (126), MF49 (94),
MF61 (68), MF2(61), MF53 (58), MF9 (51), MF8 (50), MF3 (48), MF87 (43), MF33
(37), MF15 (33), MF19 (32), MF50 (30), MF4 (28), MF31 (25), MF21 (20), MF22
(20), MF5 (20), MF54 (17), MF32 (16), MF57 (16), MF79 (15), MF12 (13), MF116
(12), MF117 (11), MF6 (11), MF10 (10), MF105 (10), MF48 (10) e MF73 (10).
Trinta e quatro morfoespécies ocorreram em pelo menos 3 parcelas: MF1 (19),
MF9 (18), MF3 (16), MF7 (16), MF2 (15), MF53 (15), MF54 (8), MF4 (7), MF57
(7), MF12 (6), MF19 (6), MF104 (5), MF31 (5), MF35 (5), MF55 (5), MF94 (5),
MF105 (4), MF5 (4), MF8 (4), MF88 (4), MF100 (3), MF102 (3), MF117 (3), MF17
(3), MF23 (3), MF36 (3), MF37 (3), MF58 (3), MF6 (3), MF61 (3), MF73 (3), MF90
(3), MF93 (3) e MF99 (3).
Os substratos em que os basidiomas foram encontrados variaram. A
maioria dos fungos coletados (75,4 %) ocorreu em folhas de dicotiledôneas na
liteira. A localização da inserção do estipe nas folhas variou entre o limbo,
nervuras, pecíolo e/ou borda. A ocorrência das morfoespécies em galhos finos (<
2 cm de diâmetro) na liteira representou 18,9 % do total. Algumas morfoespécies
apresentaram micélio externo abundante, e em 3,7 % das observações o micélio
estava conectado um aglomerado de folhas e galhos finos na liteira. Outras
morfoespécies ocorreram em folhas ou inflorescência de monocotiledôneas
(Arecaceae e Bromeliaceae) caídas sobre o solo, mas representaram menos de 2
% do total.

Esforço Amostral
No primeiro período de coleta (COL1, de 29/06/05 a 20/09/05), ocorreram
74 morfoespécies, enquanto que no segundo período (COL2, de 18/9/05 a
22/01/06) ocorreram 82 morfoespécies. Quando as coletas são consideradas
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juntas (COLT), 116 morfoespécies foram observadas (3 morfoespécies foram
coletadas fora das parcelas do PPBio). O número total de basidiomas observados
em COL1 foi de 738, em COL2 703 e em COLT 1441. O número de
morfoespécies observado em cada coleta e o número de basidiomas observados
não diferiram significativamente entre a primeira e segunda coleta (Figura 5).
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Figura 5 – Número total de basidiomas observados por parcela para COL1 e COL2 e
do número de morfoespécies observadas por parcela para COL1 e COL2.

O número de parcelas visitadas por dia neste estudo foi de 2,36 ± 1,04
(média ± desvio padrão), com um mínimo de 1 parcela e máximo de 5 parcelas
por dia. O número médio de basidiomas por parcela foi 24,60 ± 20,46 em COL1,
23,43 ± 23,21 em COL2 e 48,03 ± 28,86 para COLT. O número médio de
morfoespécies por parcela foi 6,17 ± 2,90 em COL1, 5,60 ± 3,23 em COL2 e
11,77 ± 4,43 para COLT. O número mínimo e máximo de basidiomas observados
por parcela foi 4 e 101 em COL1, 3 e 88 basidiomas em COL2, e 7 e 122 para
COLT. O número mínimo e máximo de morfoespécies observadas por parcela foi
1 e 11 para COL1, 1 e 13 para COL2, e 4 e 21 para COLT. Os resultados foram
sumarizados na Tabela 5.
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Tabela 5 – Estatísticas descritivas da abundância (NBAS, número de basidiomas) e
número de morfoespécies (MF) por parcela, discriminado para COL1, COL2 e COLT.

COL1

COL2

COLT

estatística

NBAS

MF

NBAS

MF

NBAS

MF

média

24,60

6,17

23,43

5,60

48,03

11,77

desvio padrão

20,46

2,90

23,21

3,23

28,86

4,43

mínimo

4

1

3

1

7

4

máximo

101

11

88

13

122

21

A distribuição do número de basidiomas por morfoespécie e do número de
parcelas onde ocorre cada morfoespécie forneceram curvas que se assemelham
visualmente à distribuição log-normal (Figura 6).
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Figura 6 – Histogramas do número de basidiomas observados para cada morfoespécie
(abundância) e do número de parcelas onde ocorre cada morfoespécie (incidência).

A grande maioria das morfoespécies ocorreu em baixa abundância. Menos
de 10% das morfoespécies são responsáveis por pouco mais de 50% do número
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total de basidiomas observados, enquanto que 25% das morfoespécies
representam quase 80% do número de basidiomas observados. Similarmente, a
maioria das morfoespécies ocorreu em baixa incidência, sendo que 90% delas
ocorreram, no máximo, em 20% das parcelas.
O número de morfoespécies que ocorreram em comum para as duas
coletas foi 40 (cerca de 35 %). O número de morfoespécies que ocorreu
exclusivamente no primeiro e segundo períodos de coleta foi 34 e 42,
respectivamente. Ou seja, mais de 50 % das morfoespécies ocorreu em apenas
um dos períodos de coleta. A curva de acumulação de morfoespécies observadas
não indica uma redução significativa conforme se aumenta o número de parcelas,
até o total de 30 parcelas amostradas (Figura 7).
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Figura 7 – Curva de acumulação de morfoespécies baseada na função Mao Tau
(Colwell et al. 2004).

Síntese da Composição de Morfoespécies de Fungos
As porcentagens de explicação das ordenações dos fungos marasmióides
de liteira obtidas em três eixos foram satisfatórias, explicando cerca de 60 a 70 %
da variação original dos dados de composição de morfoespécies. Entretanto, o
segundo período apresentou porcentagem de explicação menor, particularmente
baixa para os dados de abundância (Tabela 6).
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Tabela 6 – Porcentagem de variância captada acumulada dos 3 eixos do NMDS
efetuados com a incidência (presença ou ausência) e abundância (número de
basidiomas) de morfoespécies de fungos de liteira para COL1, COL2 e COLT.
coleta

incidência

abundância

COL1

0,738

0,692

COL2

0,594

0,337

COLT

0,602

0,646

As Variáveis Ambientais e os Fungos de Liteira
Abundância (número de basidiomas)
A abundância de basidiomas esteve negativamente relacionada à
porcentagem de argila do solo apenas no segundo período de coleta (Figura 8),
embora a porcentagem de variação explicada pelo modelo tenha sido baixa
(Tabela 7). Apesar de a proporção de explicação ser baixa, a porcentagem de
argila no solo foi negativamente relacionada com o número total de basidiomas
quando as duas coletas são consideradas juntas (Tabela 7).
Tabela 7 – Resultados dos modelos de regressão múltipla da abundância de fungos
com as variáveis ambientais. A porcentagem da variância explicada em cada coleta é
fornecida. O coeficiente padronizado (b) e a probabilidade (P, em itálico entre
parênteses) são indicados para cada variável inclusa do modelo.

variáveis
coleta

R2

COL1

0,000

COL2

0,101

COLT

0,082

ARGILA

INCLINACAO

P3ANT

EVPCA1

-0,291

-0,132

0,256

0,034

(0,190)

(0,509)

(0,212)

(0,871)

-0,518

-0,193

0,010

0,246

(0,018)

(0,313)

(0,959)

(0,219)

-0,373

-0,158

0,135

0,144

(0,010)

(0,237)

(0,292)

(0,301)

Em ambas as coletas, houve maior variância no numero de basidiomas
nas áreas com menor conteúdo de argila (Figura 8), que são as áreas de baixio
da RFAD.
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Figura 8 – Parciais dos modelos de regressão múltipla do número de basidiomas
envolvendo a porcentagem de argila no solo (% ARGILA) para COL1, COL2 e COLT.

Número de Morfoespécies
Os resultados dos testes dos modelos de regressão múltipla do número de
morfoespécies indicaram uma baixa porcentagem de explicação dos dados
originais (Tabela 8). O primeiro período de coleta (COL1) apresentou maior
porcentagem de explicação, sendo que a porcentagem de argila no solo esteve
significativa e negativamente relacionada com o número de morfoespécies
(Figura 9) e o logaritmo da pluviosidade acumulada de três dias anteriores à data
de coleta (LOGP3ANT) esteve significativa e positivamente relacionado com o
número de morfoespécies (Figura 9). Em COL2, não houve relação com as
variáveis inclusas no modelo.
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Tabela 8 – Resultados dos modelos de regressão múltipla do número de morfoespécies
de fungos com as variáveis ambientais. A porcentagem da variância explicada em cada
coleta é fornecida. O coeficiente padronizado (b) e a probabilidade (P, em itálico entre
parênteses) são indicados para cada variável inclusa do modelo.
variáveis
coleta

R2

COL1

0,337

COL2

0,101

COLT

0,143

ARGILA

INCLINACAO

LOGP3ANT

EVPCA1

-0,597

-0,003

0,467

0,338

(0,012)

(0,988)

(0,026)

(0,121)

-0,433

0,255

-0,191

0,185

(0,118)

(0,272)

(0,418)

(0,424)

-0,426

0,152

0,081

0,207

(0,015)

(0,321)

(0,589)

(0,195)

COL1

5

número de morfoespécies (parcial)

número de morfoespécies (parcial)

COL1

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-70

-35
0
35
%ARGILA (parcial)

70

5

0

-5

-10
-3

-2

-1
0
1
2
LOGP3ANT (parcial)

3

Figura 9 – Parciais dos modelos de regressão múltipla envolvendo a
porcentagem de argila no solo (% ARGILA) e o logaritmo da pluviosidade chuva
acumulada de 3 dias anteriores à data de coleta (LOGP3ANT) para COL1.

Quando as duas coletas são consideradas conjuntamente (COLT), o
número de morfoespécies apresentou relação negativa e significativa apenas
com a porcentagem de argila no solo (Figura 10), indicando que um número
menor de morfoespécies foi observado em solos mais argilosos, mas a relação foi
muito fraca (Tabela 8).
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número de morfoespécies (parcial)

COLT
5
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3
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1
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35
%ARGILA (parcial)

70

Figura 10 – Parciais do modelo de regressão múltipla do número de morfoespécies
envolvendo a porcentagem de argila no solo (%ARGILA) em todo o período de coleta
(COLT).

Composição de Morfoespécies
No primeiro período de coleta (COL1), a composição qualitativa dos fungos
de liteira apresentou relações significativas com a porcentagem de argila no solo,
a inclinação do terreno e a razão entre o teor de Carbono e Nitrogênio (Tabela 9).
A estrutura vertical da vegetação (EVPCA1) apresentou uma probabilidade de
0,053 de não estar associada ao acaso com a composição qualitativa de
morfoespécies de fungos (Tabela 9). Por outro lado, em COL2 a chuva
acumulada de três dias anteriores à data de coleta foi a única variável que
apresentou relação significativa dentro do modelo proposto (Tabela 9). A
porcentagem da variância explicada pelo modelo foi maior em COL1 que em
COL2 (Tabela 9).
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Tabela 9 – Resultados dos modelos de regressão múltipla multivariada da composição
qualitativa de morfoespécies de fungos (representadas por 3 eixos do NMDS) com as
variáveis ambientais comparativamente para COL1, COL2 e COLT. A porcentagem da
variância explicada pelo modelo é fornecida, assim como a probabilidade fornecida pela
estatística multivariada Pillai Trace.
variáveis
coleta

R2

COL1

0,457

0,000

COL2

0,259

COLT

0,439

Quando

as

ARGILA INCLINACAO

C:N

P3ANT

EVPCA1

0,001

0,002

0,153

0,053

0,593

0,066

0,200

0,037

0,741

0,000

0,108

0,134

-

0,082

duas

coletas

foram

consideradas

juntas

(COLT),

a

porcentagem da variância explicada foi moderada, assim como em COL1 (Tabela
9). Dentre as variáveis inclusas no modelo, apenas a porcentagem de argila no
solo apresentou relação significativa com a composição qualitativa de fungos de
liteira (Tabela 9).
A razão entre o teor de Carbono e de Nitrogênio (C:N) foi a única variável
que apresentou relação significativa no primeiro período de coleta (COL1) com os
eixos do NMDS que representam a composição quantitativa dos fungos de liteira
(Tabela 10). Em COL2, a inclinação do terreno apresentou relação significativa
dentro do modelo proposto (Tabela 10). A porcentagem da variância explicada
pelo modelo foi moderada em ambos os períodos de coleta (Tabela 10).
Tabela 10 – Resultados dos modelos de regressão múltipla multivariada da composição
quantitativa de morfoespécies de fungos com as variáveis ambientais comparativamente
para COL1, COL2 e COLT. A porcentagem da variância explicada pelo modelo é
fornecida, assim como a probabilidade fornecida pela estatística multivariada Pillai Trace.
variáveis
coleta

R2

ARGILA INCLINACAO

C:N

P3ANT

EVPCA1

COL1

0,266

0,861

0,371

0,009

0,667

0,214

COL2

0,207

0,689

0,043

0,315

0,577

0,964

COLT

0,439

0,002

0,054

0,152

-

0,363

Quando as duas coletas foram consideradas juntas (COLT), ocorreu um
aumento da variância explicada pelo modelo (Tabela 10), sendo que a
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porcentagem de argila no solo apresentou forte relação com a composição
quantitativa de morfoespécies de fungos de liteira (Tabela 10). A inclinação do
terreno apresentou uma probabilidade de 0,054 de não estar relacionada ao
acaso com a composição quantitativa de fungos de liteira (Tabela 10).
A ordenação da abundância relativa das morfoespécies em função do
gradiente parcial da porcentagem de argila no solo apresentou lacunas causadas
pelas ausências das morfoespécies em cada parcela, sugerindo um esforço
amostral insuficiente (Figura 11). Entretanto, o gradiente do teor de argila sugere
uma substituição gradual de morfoespécies. A maioria das morfoespécies ocorreu
em grande parte do gradiente. Porém, duas das morfoespécies mais abundantes
e incidentes (MF1 e MF7) ocorreram em maior abundância em sentidos opostos
do gradiente. Embora houvesse sobreposição na porção central do gradiente,
MF7 ocorreu em maior abundância em solos arenosos e MF1 em solos argilosos
(Figura 11). Por outro lado, as morfoespécies MF2, MF3 e MF9 também
abundantes e incidentes, ocorreram praticamente em todo o gradiente de argila
(Figura 11).
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MF8
MF53
MF57
MF12
MF88
MF4
MF55
MF9
MF6
MF17
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MF35
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MF19
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MF3
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MF31
MF1

Ordenação das parcelas pela % ARGILA (parcial)
Figura 11 – Abundância relativa das morfoespécies em função do gradiente parcial da
porcentagem de argila no solo. A ordem das espécies foi construída em função da
variação de um eixo de NMDS (parcial) relacionada ao gradiente.
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DISCUSSÃO
Morfoespeciação
A abordagem taxonômica adotada neste estudo apresenta custos e
benefícios. É esperado que ocorram erros inerentes ao processo de
agrupamento, simplificado pelo uso exclusivo de caracteres macroscópicos e
amplificados pela inexperiência do autor em taxonomia de fungos. Outro custo de
adotar essa abordagem é a impossibilidade de comparar os resultados com
estudos que tenham se baseado em nomes científicos válidos. Esses custos,
entretanto, são temporários já que os espécimes, embora tenham sido
classificados em morfoespécies, foram armazenados separadamente com
números de coleta individuais. Assim como enfatizado por Agerer et al. (2000),
todo o material coletado será depositado em herbário, permitindo a identificação
das espécies posteriormente.
Ainda que ocorram espécies de difícil resolução de agrupamento na região
de estudo, a delimitação das morfoespécies não foi problemática, pois muitas
apresentam características diagnósticas. Acredito que a proporção de espécies
semelhantes morfologicamente seja baixa. Outros estudos com ecologia de
fungos (Guevara & Dirzo 1998, Gilbert, Ferrer & Carranza 2002, Ferrer & Gilbert
2003) utilizaram uma abordagem similar (embora também utilizaram dados
microscópicos) e obtiveram resultados inéditos publicados em periódicos
científicos de impacto. Cannon (1997) enfatizou que, embora não haja
necessidade imediata de se identificar os espécimes em nomes válidos, a
referência explícita dos caracteres morfológicos utilizados no processo de
agrupamento é imprescindível, sendo ainda mais informativa se contar com um
extenso registro fotográfico. O guia de morfoespécies de fungos de liteira
(APÊNDICE A) satisfaz essas premissas, e provavelmente os padrões de
distribuição espacial das morfoespécies analisados correspondam aos padrões
das espécies biológicas. Acreditando que a magnitude do erro não afeta
significativamente os padrões investigados, procedi com a abordagem ecológica
planejada. No entanto, a identificação dos espécimes é uma prioridade na
continuidade deste estudo.
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Hábitos e substratos
É sabido que os fungos tropicais decompositores frequentemente estão
restritos a classes e tipos de substratos (Hedger 1985), e apresentam
seletividade por habitats (Hedger et al. 1993). A proporção de substratos na liteira
fina em que ocorreram os fungos marasmióides na RFAD refletiu a distribuição de
biomassa entre árvores e palmeiras na Reserva Ducke (Castilho 2004). Os
basidiomas foram observados em 98 % das vezes em substratos oriundos de
plantas dicotiledôneas (cerca de 75 % em folhas, 20 % em galhos finos e 3 % em
ambos substratos), enquanto que apenas 2 % em substratos oriundos de plantas
monocotiledôneas, principalmente de palmeiras.
Presume-se que a maioria das morfoespécies de fungos marasmióides
produza basidiomas preferencialmente na liteira na altura do solo. Entretanto, a
ocorrência de espécies tanto na liteira sobre o solo como na liteira suspensa
(Hedger 1990, Hedger et al. 1993) sugere um gradiente vertical em que o
ambiente aéreo exerce forte seletividade na ocorrência das espécies, relacionado
com uma maior exposição à luz e variação do potencial hídrico. Entretanto, é
esperado que algumas espécies ocorram preferencialmente nos estratos
superiores da vegetação. As morfoespécies MF15 e MF62 foram encontradas
caídas sobre o solo, mas aparentemente os ambientes preferenciais são os
estratos superiores da vegetação, já que não foram observados frutificando no
nível do solo. Os basidiomas desses fungos que ocorrem nos estratos aéreos
possuem características morfológicas que reduzem a perda de umidade por
evapotranspiração e favorecem a ocorrência nesses ambientes, como: micélio
interno ao substrato, sistema de rizomorfos melanizados, píleo reduzido e
velutino, estipe filiforme e melanizado, e produção de mucilagem nas zonas de
adesão (Hedger et al. 1993). A melanização aumenta a resistência contra os
raios UV-B, que em doses elevadas são prejudiciais para o crescimento do
micélio em muitas espécies de fungos decompositores de liteira (Moody et al.
1999) e a mucilagem permite a atividade nos ambientes com grande variação no
potencial hídrico (Hedger et al. 1993).
A ocorrência de fungos marasmióides nos estratos superiores interfere na
queda de liteira fina sobre o solo, reduzindo a quantidade de recursos disponíveis
para a comunidade de fungos sobre o solo. Em uma floresta no Equador,
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Marasmius crinisequi e M. nigrobrunneus, espécies encontradas no dossel, são
capazes de acumular liteira nos estratos aéreos da vegetação, através do padrão
de crescimento dos rizomorfos (Hedger 1990). Adicionalmente, a arquitetura de
algumas plantas (p.ex. Attalea spp. e Oenocarpus bataua) favorece o acúmulo de
liteira nos ramos, cuja decomposição gera nutrientes que podem ser assimilados
pelas plantas, contribuindo para a aquisição de nutrientes em solos pobres. A
existência desses processos de retenção de liteira sugere que a biomassa de
liteira depositada sobre o solo da floresta pode não refletir a produção efetiva
pelas plantas, um viés não amplamente avaliado em estudos de estimativa de
biomassa em florestas tropicais.
Dentre as morfoespécies supostamente terrestres, ocorreu variação na
seletividade por componentes na liteira. De uma forma geral, se o micélio de
exploração é interno ao substrato o estipe é inserido; se o micélio é externo ao
substrato, o estipe apresenta micélio basal e ocorre difusamente na liteira em
mais de uma unidade de recurso, frequentemente em ambientes mais úmidos e
pouco expostos à luz (observação pessoal). As morfoespécies em que o micélio
tende a ficar restrito dentro de uma unidade de recurso (micélio interno),
frequentemente apresentam rizomorfos melanizados conectando substratos
distintos na liteira (Hedger et al. 1993). Dessas, algumas apresentaram
basidiomas ramificados, cujos estipes conectam-se diretamente a um rizomorfo
ereto, enquanto que a morfoespécie MF24 possui um rizomorfo estolonífero,
encontrado sob a liteira fina crescendo paralelamente ao solo, onde estavam
inseridos diretamente os estipes. Porém, o fato de o micélio tender a ficar restrito
dentro de uma unidade de recurso (p.ex. folha) não implica necessariamente que
a unidade seja ocupada por apenas uma espécie de fungo marasmióide. De fato,
em duas ocasiões as morfoespécies MF1 e MF5 foram observadas frutificando
simultaneamente nas mesmas folhas (Figura 12).
As interações entre o micélio dos fungos marasmióides de liteira podem
exercer importante função da distribuição espacial em ambientes naturais,
podendo ocorrer mecanismos de antagonismo indireto e direto em microescala.
Os resultados da interação entre diferentes pares de fungos marasmióides,
embora frequentemente influenciados pelo acaso, variam entre a formação de
“deadlocks” entre micélios distintos e o crescimento do micélio A sobre B,
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causando subseqüente retração de B. Em florestas no Equador, o micélio de
Marasmiellus troyanus pode apresentar vantagens competitivas sobre Marasmius
pallescens, em parte através da produção de fenoloxidases, ainda que em
ambientes mais úmidos possam acarretar em mudanças na habilidade
competitiva dessas espécies (Ferreira Gregorio et al. 2006).

b
b

a
a

Figura 12 – Co-ocorrência na mesma folha de MF1 (basidiomas brancos) e MF5
(pequenos basidiomas arroxeados, indicados pelas setas brancas) registrada em duas
ocasiões distintas (a - 15/10/05, b – 20/11/05).

Alternativamente, o sistema de rizomorfos permite a colonização de
maneira eficiente de recursos espacialmente discretos (Hedger 1985), como
ocorre na liteira sobre o solo em florestas tropicais, funcionando como um órgão
de forrageio e de exploração, já que o contato dos rizomorfos com substratos
adequados causa a formação de zonas de adesão e a subseqüente
decomposição do substrato (Hedger et al. 1993). Potencialmente, a rede de
conexões dos rizomorfos apresenta implicações sobre o tamanho dos indivíduos
das espécies que apresentam seletividade de recursos, pois ao conectar
diferentes componentes na liteira, os rizomorfos permitem que o mesmo indivíduo
ocupe uma área maior, favorecendo o aumento do tamanho relativo com outros
fungos de liteira. De fato, a densidade de “genets” é maior para Marasmiellus
praeacutus que para Collybia subnuda, ambas as espécies de liteira (Murphy &
Miller-Jr 1993). Entretanto, neste estudo, o espaçamento mínimo de 1 km entre
as parcelas garantiu a independência das observações, evitando problemas de
pseudoreplicação espacial (Hurlbert 1984).
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Amostragem de Fungos
Em diversos estudos, a observação dos corpos de frutificação foi utilizada
como base na determinação da ocorrência de espécies no tempo e no espaço. A
produção

de

espacialmente,

basidiomas
sendo

dos

fungos

condicionada

por

marasmióides
estímulos

varia

temporal

ambientais

como

e
a

pluviosidade em curto prazo (Singer & Araujo 1979, Hedger 1985), e não reflete
necessariamente a atividade e distribuição do micélio (Rayner et al. 1985).
Entretanto, os fungos marasmióides de liteira produzem basidiomas em grande
freqüência e abundância, ao longo do ano todo (Singer & Araujo 1979, Hedger
1985), favorecendo a amostragem por aumentar a chance de observação das
espécies. Diferenças na longevidade dos basidiomas ocorrem em função da
espécie e das condições ambientais (Vogt et al. 1992), e influenciam a chance de
observação das espécies. Não foram obtidos dados sobre a longevidade dos
basidiomas de fungos marasmióides em florestas tropicais, porém em uma
floresta do Japão ela pode chegar a 17,5 dias (Yamashita & Hijii 2004).
Algumas características do delineamento amostral como tamanho, forma,
espaçamento e extensão das unidades amostrais apresentam importantes
implicações sobre a percepção dos processos investigados em ecologia (Dungan
et al. 2002). Em inventários de fungos macroscópicos, como a determinação da
ocorrência das espécies está vinculada com a produção de basidiomas, o tempo
de amostragem assume um papel adicional na obtenção de uma estimativa
adequada da presença das espécies nas unidades amostrais (Vogt et al. 1992).
A unidade amostral neste estudo foi uma parcela de 0,25 x 250 m2. Essa
forma, estreita e longa, tende a reduzir efeitos de pisoteio que podem ser
prejudiciais à produção de corpos de frutificação, e foi usada em outras ocasiões
para a amostragem de fungos (Ohenoja & Metsanheimo 1982, Ruhling et al.
1984, Mehus 1986, Guevara & Dirzo 1998). A forma não é perfeitamente
retangular, pois o maior eixo acompanha a orientação da curva de nível com o
objetivo de minimizar a heterogeneidade edáfica e das variáveis correlacionadas
espacialmente com o solo em cada parcela. Essa estratégia foi adotada
paralelamente por Claridge et al. (2000a) em estudos da distribuição espacial de
fungos hipógeos na Austrália. A utilização de parcelas estreitas e longas é
adequada para estudos de diversidade, pois há maior chance de encontrar
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hábitats diferentes em relação às parcelas quadradas ou circulares com a mesma
área, aumentando a chance de se encontrar mais espécies (Krebs 1998, Cantrell
2004).
Processos

determinantes

de

padrões

de

diversidade

devem

ser

investigados em escalas que correspondam escala de ação dos fenômenos,
enfatizando a importância das escalas regionais em detrimento das locais
(Ricklefs 2004). A escala de amostragem deste estudo com parcelas
padronizadas é possivelmente inédita para esse grupo de fungos basidiomicetos
em florestas tropicais. As 30 parcelas estão distribuídas regularmente em uma
área de 25 km2, uma escala adequada também para gerar dados úteis às
demandas conservacionistas.
Embora não haja um tempo mínimo para a duração de um inventário de
fungos, O’Dell et al. (2004) recomendam uma base de 10 anos de amostragem,
apesar de a amostragem de fungos de liteira fornecer, num mesmo intervalo de
tempo, maior número de informações sobre a diversidade que outros grupos de
fungos, como os ectomicorrízicos (Schmit et al. 1999). Mesmo em estudos em
longo prazo não é trivial se obter uma estimativa da diversidade de fungos em
determinado local. Um exemplo é o trabalho apresentado por Straatsma et al.
(2001) que com uma série histórica de 21 anos de amostragem em 1500 m2 não
obtiveram uma redução significativa no número de novas espécies de fungos
acumuladas ao longo do tempo.
Como esperado, a curva de acumulação obtida neste estudo não indicou
uma redução clara na taxa de acumulação de novas morfoespécies, indicando
que o esforço amostral foi insuficiente para inventariar o grupo na RFAD, apesar
do elevado número de morfoespécies observado. A maioria das morfoespécies
ocorreu em baixa freqüência e abundância. Apenas como exercício, o estimador
Chao2 (Colwell 2005) foi utilizado para avaliar o número esperado de
morfoespécies da comunidade de fungos na RFAD, sendo indicado para
amostras pequenas com muitas espécies raras (Colwell & Coddington 1994). A
estimativa obtida foi de 212 morfoespécies, quase o dobro do observado,
podendo ser considerada um limite inferior na estimativa, já que a curva do
estimador também não estabilizou (Gotteli & Colwell 2001).
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Como a determinação da ocorrência de uma espécie está vinculada com a
chance de observação dos basidiomas, a diversidade observada de fungos
marasmióides de liteira em cada parcela foi limitada pelo baixo esforço temporal
obtido neste estudo. Apesar de o número total de basidiomas e de morfoespécies
não ter diferido entre a primeira e segunda coleta, mais da metade das
morfoespécies foi observada em apenas uma das ocasiões de coleta, sugerindo
diferentes períodos de produção de basidiomas. Entretanto, a influência da
fenologia sobre os padrões observados não pôde ser avaliada com os resultados
do presente estudo.

Influência das Variáveis Ambientais sobre os Fungos de Liteira
Abundância e Número de Morfoespécies
A influência de fatores ambientais sobre a produção de corpos de
frutificação por fungos vem sendo investigada desde meados do século passado
(Wilkins & Harris 1946, Cooke 1955). Assim como o presente, a maioria dos
estudos abordou a questão com enfoque correlativo, o que não implica em
causalidade na produção de basidiomas em função de variáveis ambientais, mas
permite a percepção de padrões e a inferência sobre os processos biológicos
envolvidos.
A abundância e o número de morfoespécies estiveram negativamente
relacionados com a porcentagem de argila no solo. Considerando o conjunto total
de dados, foram encontrados mais basidiomas e mais morfoespécies de fungos
marasmióides em sítios baixos (com menor porcentagem de argila no solo) em
comparação com sítios elevados (com maior porcentagem de argila). É esperado
que a maior parte do efeito da argila sobre esses atributos seja indireto. Essa
variável está fortemente correlacionada com a altitude e com a porcentagem de
areia na região de estudo (Chauvel et al. 1987, Mertens 2004) e está associada
com a ocorrência de ectomicorrízas (em solos arenosos, com baixa porcentagem
de argila; Singer 1978, Singer & Araujo 1979).
Embora haja variação entre as espécies de fungos marasmióides em
relação às condições hídricas adequadas para manter atividade (Hedger 1985), é
esperado que a comunidade tenha menor atividade em condições de pouca
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umidade (Singer & Araujo 1979). De uma forma geral, ambientes mais baixos
permanecem úmidos mesmo nos meses mais secos do ano, favorecendo a
atividade micelial e a produção de basidiomas. A acumulação de folhas na liteira
aparentemente é maior nos baixios, o que pode aumentar a capacidade de
retenção de umidade na liteira e o número de substratos disponíveis. Em solos
argilosos foi observado um menor acúmulo de liteira, composta por uma camada
superficial de folhas, variando entre a completa exposição do solo e a
acumulação em microambientes (p.ex., em base de palmeiras e pequenas
depressões no solo).
Singer (1978) e Singer & Araujo (1979) obtiveram cerca de quatro a cinco
vezes mais basidiomas de fungos de liteira em uma floresta de terra firme (solo
argiloso) que em uma campinarana (solo arenoso), e explicaram o padrão com
base na predominância de ectomicorrízas em solos arenosos, já que estas
influenciam de forma negativa a atividade de fungos saprófitos de liteira (Gadgil &
Gadgil 1971, Singer 1978, Singer & Araujo 1979). Entretanto, o padrão observado
na RFAD foi oposto, com maior abundância e maior número de morfoespécies de
fungos marasmióides de liteira em ambientes sobre solos arenosos. A
comparação com os resultados apresentados por Singer & Araujo (1979) foi
dificultada, pois eles abrangeram um grupo maior de fungos de liteira, cuja
amostragem foi baseada em parcelas pequenas (de 5 x 1 m2), sem réplicas, e se
limitou a apenas duas visitas a cada localidade. Embora o presente estudo
também esteja baseado em duas coletas em cada parcela, muito mais parcelas
foram amostradas, abrangendo maior variação espacial (incluindo dos fatores
edáficos), o que favorece a consistência dos padrões observados.
Seria esperado encontrar relativamente mais fungos em áreas baixas
durante períodos de baixa pluviosidade, como foi o caso da primeira coleta que
ocorreu na estação seca de um dos anos mais secos das últimas décadas (fonte:
CPTEC/INPE). Porém, a abundância apresentou relação com a porcentagem de
argila no solo apenas na segunda coleta, indicando que a baixa precipitação
pode ter influenciado homogeneamente a produção de basidiomas no primeiro
período. A existência de microambientes úmidos ocorre tanto em áreas baixas
quanto nas elevadas (observação pessoal), o que pode ter levado a uma
produtividade similar no número de basidiomas ao longo do gradiente edáfico e à
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ausência de relação significativa. A importância dos microambientes pode ter sido
minimizada no segundo período de coleta, quando em média choveu mais.
Porém, a similaridade do número total de basidiomas entre as coletas sugere que
o aumento da quantidade de chuvas não significou um aumento geral da
produção de basidiomas, mas condicionou a frutificação de diferentes
morfoespécies, dada a baixa similaridade entre os dois períodos de coleta.
Muitos estudos obtiveram uma correlação positiva entre a abundância e o
número de espécies de fungos (Lodge et al. 1995, Lodge & Cantrell 1995a,
Straatsma et al. 2001). Porém, os padrões observados do número de
morfoespécies na RFAD nem sempre refletiram os de abundância. Considerando
as duas coletas juntas, mais morfoespécies foram observadas quanto menor a
porcentagem de argila no solo. Essa relação foi obtida semelhantemente para a
abundância. Os baixios tendem a permanecer em média mais úmidos que os
platôs devido aos padrões de drenagem e à proximidade de igarapés.
Considerando a baixa pluviosidade do período total de coleta, as condições
menos variáveis de umidade em áreas de menor altitude, em média, aumentam a
chance de observar uma espécie frutificando, já que é esperado que a maioria
das espécies apresente baixa atividade em condições de pouca umidade.
Por outro lado, no primeiro período de coleta, o número de morfoespécies
apresentou relação positiva com a pluviosidade e negativa com a porcentagem
de argila no solo. É conhecido que os fungos marasmióides produzem corpos de
frutificação em resposta à pluviosidade em curto prazo (Singer & Araujo 1979) e
que variações diárias e sazonais na hidratação do substrato são determinantes
da produção de basidiomas (Hedger 1985). Como nesse período a precipitação
foi baixa, a produção de basidiomas foi influenciada pela entrada de umidade e
por sua distribuição nos diferentes ambientes da RFAD diferentemente para a
comunidade de fungos marasmióides de liteira, de forma que a abundância e o
número de morfoespécies não apresentaram congruência nos padrões obtidos.
A correlação da produtividade de corpos de frutificação com a precipitação
foi observada em outros estudos (Wilkins & Harris 1946, Wasterlund & Ingelog
1981,

Straatsma

et

al.

2001,

Straatsma

&

Krisai-Greilhuber

2003)

e

aparentemente reflete a sazonalidade. A relação encontrada para a riqueza de
morfoespécies na RFAD pode ser sustentada pela variação de umidade imposta
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pelo regime de chuvas na estação seca, particularmente intensa em 2005, de
forma que não é esperado encontrar essa relação em períodos mais chuvosos.
Entretanto, o aumento do número e espacialização das medidas de pluviosidade
pode levar a uma melhor compreensão dos efeitos da pluviosidade sobre a
dinâmica de produção de basidiomas, dado que a chuva em curto prazo oscila
espacialmente mais que a chuva em uma base mensal (Trancoso 2006).
Composição de Morfoespécies de Fungos de Liteira
A composição de morfoespécies apresentou relação significativa com a
porcentagem de argila no solo para o período total de coleta, tanto para a
composição qualitativa quanto a quantitativa. Esses resultados contrariam a
hipótese nula de que as morfoespécies de fungos estariam distribuídas ao acaso
no espaço, indicando que o ambiente exerce forte influência na distribuição
espacial de fungos marasmióides em mesoescala. Entretanto, espera-se que os
efeitos indiretos da argila sejam mais relevantes que os efeitos diretos. A
porcentagem de argila no solo está relacionada com a topografia (Chauvel et al.
1987, Mertens 2004) e com a distribuição espacial de plantas na RFAD
(herbáceas - Costa et al. 2005, espécies de sub-bosque - Kinupp & Magnusson
2005, palmeiras – J.- L. Guillaumet).
A dinâmica dos ambientes de baixio e de platô pode influenciar
diferentemente a atividade e a produção de basidiomas pelas morfoespécies de
fungos. É esperado que os ambientes mais baixos apresentem condições de
umidade menos variáveis que ambientes de platô, o que potencialmente
influencia a ocorrência dos fungos marasmióides. As espécies de fungos
marasmióides que possuem micélio superficial (não restritos ao recurso)
potencialmente são mais sensíveis ao dessecamento da liteira que espécies que
apresentam micélio interno, sendo capazes de manter atividade em condições de
baixa umidade (Hedger 1985, Lodge et al. 1995). Por outro lado, é esperado que
períodos longos de seca levem à redução na atividade do micélio da comunidade
como um todo, o que deve ocorrer mais intensamente nos ambientes mais
elevados. Embora a produção de liteira não seja diferente entre esses ambientes
(Luizão 1989), a ocorrência de chuvas intensas após períodos de seca tende a
carregar parte da liteira fina dos ambientes inclinados para os ambientes mais
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baixos, devido à redução da retenção física de liteira (Lodge & Asbury 1988)
decorrente da baixa atividade dos fungos em condições de seca. Esse transporte
direcional da liteira, influenciado positivamente pela inclinação do terreno, tende a
causar um acúmulo de liteira ligeiramente maior nos ambientes de baixio, o que
aumenta a quantidade de substratos disponíveis para o estabelecimento de
espécies de fungos e a capacidade de retenção de umidade em condições de
seca.
Adicionalmente, espera-se que a influência da comunidade de plantas
sobre a distribuição espacial de fungos seja alta, devido a muitas espécies de
fungos marasmióides apresentarem seletividade pelo hospedeiro (Singer 1976,
Lodge et al. 1995). Em escalas continentais, os padrões de distribuição espacial
de fungos, incluindo espécies dos gêneros Marasmius e Marasmiellus, coincidem
fortemente com os padrões de plantas fanerógamas (Redhead 1989). Porém, em
escalas regionais e locais pouco se sabe em relação à importância relativa da
distribuição espacial das plantas sobre a comunidade de fungos marasmióides
em florestas tropicais. Muitos estudos em diferentes escalas indicam que a
ocorrência de outros grupos de fungos é influenciada pela composição florística
(Dighton & Mason 1985, Dighton et al. 1986, Jansen & Denie 1988, Hilton et al.
1989, Redhead 1989). Como na RFAD as plantas não estão distribuídas ao
acaso, mas estruturadas espacialmente de acordo com gradientes edáficos e
topográficos (Costa et al. 2005, Kinupp & Magnusson 2005), espera-se que as
morfoespécies de fungos marasmióides de liteira que apresentam seletividade
taxonômica sejam influenciadas pela distribuição diferencial da comunidade de
plantas. Embora a especificidade por hospedeiros ocorra entre os fungos
marasmióides, diferentes graus de seletividade são esperados. A variação de
seletividade abrange tanto fungos que ocorrem em monocotiledôneas ou em
plantas dicotiledôneas (Singer 1976, Hedger 1985), mas também fungos que
ocorrem

preferencialmente

em

determinadas

famílias

ou

gêneros

de

dicotiledôneas (Singer 1976). Neste estudo, algumas morfoespécies ocorreram
somente em substratos de plantas monocotiledôneas, em espécies de Arecaceae
e Bromeliaceae. O processo de seletividade no substrato pode envolver
características físicas determinantes do potencial hídrico (i.e. potencial matricial)
ou químicas (i.e. possíveis preferências pelo conteúdo relativo de lignina e
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celulose ou mesmo a presença de substâncias antagônicas produzidas pelas
plantas). O delineamento amostral do presente estudo não foi planejado para
avaliar o papel dos hospedeiros na ocorrência dos fungos marasmióides, mas a
incorporação desse fator em estudos futuros é extremamente relevante para se
compreender a distribuição espacial dos fungos marasmióides de liteira em maior
profundidade.
Além desses fatores, a fungivoria (predação do micélio e de corpos de
frutificação) pode exercer um papel importante na distribuição espacial de fungos
de liteira, ainda que isso seja uma outra hipótese. Diferenças na herbivoria entre
solos arenosos e argilosos exercem influência sobre a distribuição espacial da
comunidade de plantas (Fine et al. 2004). É plausível esperar que a comunidade
de fungívoros esteja distribuída espacialmente sob a influência de fatores em
comum com a comunidade de herbívoros, sugerindo que a predação diferencial
de fungos possa ocorrer também em um gradiente edáfico, o que influenciaria a
distribuição espacial dos fungos de liteira. Os estudos clássicos de Newell
(1984a, b) indicam que a predação diferencial de Onychiurus latus (Collembola)
sobre Marasmius androsaceus e a variação de umidade na liteira são
determinantes da interação com outra espécie (Mycena galopus) e da distribuição
vertical do micélio nos estratos da liteira.
A amostragem dos fungos marasmióides foi baixa em relação à
diversidade esperada para o grupo na RFAD, dada a curva de acumulação de
morfoespécies. Adicionalmente, ocorreram diversas lacunas na ocorrência das
morfoespécies em função do gradiente de argila, acarretando em problemas
envolvendo a falsa ausência das morfoespécies nas unidades amostrais.
Contudo, o número de observações independentes é satisfatório, e mesmo que
grande parte das morfoespécies tenha ocorrido apenas uma vez, acredito que o
padrão de distribuição espacial da comunidade de fungos em função da
porcentagem de argila no solo seja consistente, embora isso não signifique que a
distribuição de todas as morfoespécies esteja sendo condicionada por esse fator.
O padrão de distribuição de três das morfoespécies mais abundantes ilustra essa
variação: embora MF1 e MF7 apresentem padrões opostos (MF1 ocorreu em
maior abundância em solos argilosos e MF7 em solos arenosos), MF2 ocorreu ao
longo de todo o gradiente de argila.
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Diferentes

Respostas

da

Composição

de

Fungos

em

Função

da

Pluviosidade
O baixo grau de semelhança de morfoespécies em ambas as coletas
sugere que há uma partição temporal de nicho, com diferença na composição ao
longo do tempo, embora a probabilidade de detecção da maioria das
morfoespécies seja baixa em todo o período. Embora haja variação nas
respostas dos fungos marasmióides em relação à umidade, incluindo espécies
suscetíveis ao dessecamento e outras resistentes (Hedger 1985, Lodge &
Cantrell 1995b), o número de morfoespécies e de basidiomas não diferiu entre os
períodos de coleta. Dentre as variáveis ambientais abordadas, apenas a
pluviosidade apresenta variação temporal significativa na escala deste estudo. A
relação da composição total, representada pelo somatório das ocorrências de
morfoespécies nas duas coletas, com a porcentagem de argila no solo não
incorporou essa variação temporal e, portanto, foram desconsideradas possíveis
oscilações nos padrões de distribuição espacial.
De fato, os padrões observados para a composição qualitativa de
morfoespécies não só variaram, mas foram opostos entre os dois períodos de
coleta. Como os fatores edáficos, topográficos e a estrutura da vegetação não
apresentaram variação temporal relevante, é plausível se atribuir essa variação à
pluviosidade. É conhecido que durante o segundo período de coleta choveu
significativamente mais que no primeiro. No primeiro período, a distribuição
espacial dos fungos marasmióides foi explicada pelos fatores edáficos
(porcentagem de argila e razão do teor de carbono e nitrogênio no solo),
topográficos (inclinação do terreno) e pela estrutura da vegetação (Pillai Trace =
0,053). Porém, no segundo período a pluviosidade acumulada foi a única variável
que explicou a distribuição espacial dos fungos.
Os fungos de liteira, por possuírem nutrição absortiva, dependem de
condições adequadas de umidade para manter a atividade do micélio, crescer e
se reproduzir. Sabe-se que o primeiro período de coleta ocorreu na estação seca
de um ano particularmente seco (fonte: CPTEC/INPE). Apesar disso, a produção
de corpos de frutificação e o número de morfoespécies não diferiram entre as
coletas, gerando uma aparente contradição: se a quantidade de água que entrou
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no sistema foi menor no primeiro período que no segundo, o que pode ter
ocorrido?
Diversos fatores favorecem a distribuição e a conservação de umidade em
florestas de terra-firme. A composição de morfoespécies na primeira coleta
esteve relacionada significativamente à porcentagem de argila no solo, à
inclinação do terreno e à estrutura vertical da vegetação. A porcentagem de argila
está fortemente correlacionada com a altitude na região (Chauvel et al. 1987) e
sua importância na distribuição de umidade, discutida brevemente nas seções
acima, ocorre associada à inclinação do terreno. Esses fatores influenciam
fisicamente os padrões de drenagem da paisagem, determinando o escoamento
de água no sistema e a ocorrência de fungos marasmióides no tempo e no
espaço. Adicionalmente, diferenças na estrutura vertical da vegetação podem
favorecer a conservação de umidade, pois ela é um fator determinante do
microclima da liteira sobre o solo em florestas tropicais. Espera-se que quanto
maior a densidade de árvores nas menores classes de diâmetro, maior seja a
densidade de folhas nesses estratos e o sombreamento da liteira sobre o solo,
acarretando em menor variação da umidade em microambientes na liteira.
A heterogeneidade espacial da estrutura da vegetação está correlacionada
espacialmente com variações do microclima na liteira, de modo que a incidência
luminosa deve influenciar a variação no potencial hídrico nas camadas de liteira
de maneira heterogênea, acarretando em um mosaico de microambientes com
umidades distintas. A maior estatura do dossel de florestas maduras causa maior
tamponamento do microclima da liteira sobre o solo do que em cabrucas
(plantações de cacau), influenciando a distribuição dos fungos marasmióides
(Hedger 1985). Além da quantidade de luz que chega à liteira, diferentes
comprimentos de onda da luz podem influenciar as espécies de fungos de liteira
distintamente. A luz é um dos fatores primários na indução da formação do corpo
de frutificação e da esporulação em fungos (Leach 1971, Ross 1982), e o UV-A
influencia positivamente o crescimento do micélio em fungos de liteira (Moody et
al. 1999). Porém, doses elevadas de UV-B foram invariavelmente prejudiciais
para o crescimento do micélio (Moody et al. 1999). Resultados experimentais com
espécies de clima temperado evidenciaram que doses elevadas de UV-B estão
associadas

a

mudanças

na

composição

da

comunidade

de

fungos
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decompositores da liteira, supostamente devidos às respostas diferenciais das
espécies ao UV-B, influenciando a decomposição da liteira (Gehrke et al. 1995,
Newsham et al. 1997b, Moody et al. 1999). Na RFAD, a quantidade de UV-B
incidente no nível do solo da floresta deve ser muito baixa, mas ambientes de e
próximo a clareiras estão mais expostos à esse tipo de influência.
Variações na razão do teor de carbono e nitrogênio no solo refletem a
quantidade relativa de lignina e celulose presente, influenciando a disponibilidade
de nitrogênio no sistema (Hedger 1985). Apesar de ser medida no solo, a
concentração de carbono e de nitrogênio depende da composição química prévia
dos substratos continuamente decompostos no local. Os fungos podem crescer
em condições variadas de C:N, mas tem atividade ótima em determinadas
concentrações (Dix & Webster 1995). A relação encontrada sugere que as
morfoespécies

de

fungos

marasmióides

apresentam

preferências

por

determinadas composições químicas do substrato, já que a distribuição espacial
das morfoespécies foi influenciada por essa variável. Entretanto, não está claro
por que a relação ocorreu apenas durante o primeiro período de coleta.
Em contraste, durante o segundo período de coleta apenas a pluviosidade
acumulada explicou a distribuição espacial dos fungos. Apesar de a distribuição e
conservação de umidade depender da topografia e da estrutura da vegetação, a
pluviosidade é o fator determinante da entrada de umidade no sistema. O
aumento da precipitação no segundo período acarretou em maior disponibilidade
de umidade, sobrepondo os efeitos das outras variáveis ambientais sobre a
distribuição espacial dos basidiomas de fungos marasmióides.
A distinção entre as espécies de fungos marasmióides de liteira em que o
micélio tende a ficar restrito dentro de uma unidade de recurso e aquelas em que
o micélio ocorre difusamente na liteira, implica em habilidades diferentes em lidar
com baixo potencial hídrico, de modo que a oscilação entre ciclos de seca e
rehidratação dos substratos tende a influenciar diferentemente a atividade das
espécies de fungos. Se condições de baixa umidade não são limitantes à
atividade do grupo que possui micélio interno, o aumento da pluviosidade pode
desfavorecer essas espécies (Hedger 1985). Esse efeito pode ocorrer devido à
diminuição da aeração dos substratos, pois a água diminui o fluxo de O2 para os
fungos em relação ao ar (O2 tem menor solubilidade e difusão na água). Além
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disso, o aumento da atividade da comunidade de fungívoros pode influenciar
diferentemente a comunidade de fungos, sejam artrópodes micófagos ou fungos
parasitas. Por exemplo, a morfoespécie MF19, em um período particularmente
úmido, estava sendo predada provavelmente por outro fungo (ver APÊNDICE A,
MF19, Figura L).
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CONCLUSÕES

• Os resultados apresentados contrariam a hipótese nula de que os
fungos estariam distribuídos ao acaso, indicando que o ambiente
exerce influência na distribuição espacial de fungos marasmióides
em mesoescala (25 km2).
• Considerando todo o período de amostragem, o número de
morfoespécies e o número de basidiomas apresentaram relação
negativa com a porcentagem de argila no solo.
• Em um período seco, o número de morfoespécies foi relacionado
negativamente com a porcentagem de argila e positivamente com a
pluviosidade.
• A topografia e a estrutura da vegetação, possivelmente através da
influência sobre o gradiente de umidade na liteira, determinaram a
distribuição espacial de fungos marasmióides em um período de
baixa pluviosidade.
• O aumento da pluviosidade no segundo período de coleta influenciou
a composição de morfoespécies, mas não a abundância nem o
número de morfoespécies, sugerindo padrões de respostas distintos
da comunidade de fungos marasmióides.
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APÊNDICE A

Guia de Fungos
de Liteira da RFAD

Apoio – PELD/CNPq

67

MF1
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; frequentemente no limbo da folha, mas também no pecíolo e nervuras; solitários a gregários; amplamente distribuído na Reserva Ducke.

píleo

- de aplanado a convexo,eventualmente plano-convexo
(figura D); circular; de branco
sujo a creme
sulcadopregueado, rasamente quando
jovem, frequentemente mais
claro nos sulcos que nas pregas
(figura A); umbilicado, com centro ligeiramente depresso; com
papila, cujo tom pode variar de
amarelo pastel a amarelo alaranjado, arredondada, a papila cobre o centro do píleo no primórdio (figura B), papila proeminente quando jovem (figura E);
aparentemente alguns basidiomas perdem a coloração amarelada na região da papila; contexto fino, membranáceo, quando
jovem ligeiramente translúcido;
textura densa sob o estereoscópio, compacta, minutamente
rugosa; margem crenada a ondulada, eventualmente com pontas agudas na linha dos sulcos
(figura H), encurvada, mais raramente reta ou enrolada, fina;
não brilhoso, principalmente nas
pregas; seco; diâmetro 1.5 11.4 mm, média 5.56 mm.

A

B

C

D

superfície himenial

lamelas distantes a subdistantes;
faces brancas a cremes; lisas,
ocasionalmente com com recobrimento furfuráceo; com colário concolor, amplo, minutamente pubescente por dentro; assim
como margens das lamelas;
margens minutamente franjadas,
em tom mais claro sob estereoscópio; subarquedas a retas, raramente subabauladas; finas; superfície abaxial concolor com
lamelas; moderadamente rasas,
porém mais fundas quando basidioma é jovem.

estipe

- filiforme; inserido,
mas mas formando um minúsculo nó antes de tocar o substrato;

E

F

G

H

negro a marrom muito escuro na
base, clareando em direção ao
píleo; a região de transição de
cores varia de acordo com maturidade; bege a creme próximo ao
ápice; glabro; brilhoso; com superfície fibrilosa, compactas e
longitudinais; flexível, mas quebradiço quando seco; quando
retirado do tubo cristal pode perder umidade rapidamente e retorcer; ereto; oco; central; diâmetro 0.1 - 0.7 mm, média 0.37
mm, comprimento 4 - 36 mm,
média 16.69 mm.

I

J

micélio

- interno; com rizomorfos finos, apesar de ter sido
coletado apenas uma vez; em
um espécime, ocorreu na inserção no substrato escasso micélio
basal, tomentoso, incipiente, em
tom bege-alaranjado; o micélio
interno causa eventualmente
escurecimento do substrato na
área colonizada, tornando-o mais
frágil (figura N).

K

L

N

obs.

M

MF2
hábito - folícola e lignícola, sobre galhos finos e folhas na liteira fina sobre o solo
em florestas de terra-firme; frequentemente no pecíolo e nervuras; dispersos a gregários.

píleo

- de convexo a planoconvexo, eventualmente aplanado; circular; branco alvo, escurecendo com o envelhecimento do
basidioma, embora ocorram alguns píleos cremes com menos
freqüência; enrugado; com sulcos rasos, radiais, geralmente
não no centro; centro ligeiramente depresso; seco; margem
crenulada, serrilhada ocasionalmente em alguns pontos, de
encurvada a reta, minutamente
franjada sob estereoscópio; contexto fino; superfície minutamente rugosa; diâmetro 1.5 - 6.4
mm, média 4.03 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces
brancas a cremes, sendo concolores com píleo; superfície abaxial concolor, ligeiramente translúcida quando jovem; com 2 séries
de lamélulas, raramente com 1
série; lamélulas com extensão
variável; rasas; retas a subabauladas; adnexas a adnatas; margens ligeira e minutamente serrilhadas, concolores; alguns espécimes com intervenação incipiente; algumas lamelas bifurcadas.

A

B

C

D

E

F

estipe

- filiforme; encurvado;
marrom escuro na base substituindo gradualmente tons mais
claros, avermelhados, em direção ao píleo, quando fica branco
opaco; inserido; central; com
aspecto furfuráceo próximo à
base, pouco abundante, branco,
sai facilmente com o toque mecânico; formando uma região
fina, branca na inserção na base;
no ápice e na base um pouco
mais grosso; encurvado, mais
raramente ereto; resistente; flexível; diâmetro 0.2 - 0.6 mm,

G

H

I

J

média 0.33 mm, comprimento
1.8 - 6.5 mm, média 3.69 mm.

micélio

- interno ao substra-

to

K

L

M

N

O

Q

obs.

P

MF3
hábito - folícola ou lignícola, sobre galhos finos ou folhas na liteira fina sobre o
solo em florestas de terra-firme; frequentemente no limbo da folha, mas também
no pecíolo e nervuras; solitários, dispersos ou gregários; eventualmente cespitosos.

píleo

- convexo a planoconvexo, raramente aplanado;
circular; com centro ligeiramente
depresso, mais escuro que restante; alguns basidiomas jovens
possuem umbo; superfície branca acinzentada, apresentando
variações de bege a marrom
com maturidade (figuras D a F),
clareando gradualmente em direção à margem; sulcado-estriado
do centro à margem, com sulcos
em tons concolores com centro;
margem encurvada a reta, ligeiramente mais clara, crenulada a
serrilhada; velutino, quando jovem com recobrimento micáceo;
não brilhoso; contexto fino; seco
a subhigrófano; diâmetro 1.7 14.3 mm, média 7.50 mm.

A

superfície himenial

lamelas subdistantes a subpróximas; com 2 a 3 séries de lamélulas, raramente com 1 série de
lamélulas nos mesmos basidiomas com 2 a 3; faces brancas
acinzentadas, escurecendo para
cremes ou beges com maturidade; margens concolores, minutamente franjadas sob estereoscópio; superfície abaxial ligeiramente discolor com faces
(figuras J a N) ; de adnexas a
adnatas, até mesmo ligeiramente
subdecurrentes; finas; moderadamente rasas; sob estereoscópio com aspecto pruinoso; subarqueadas a retas, raramente
subabauladas; nos basidiomas
mais velhos com intervenação
incipiente (figura N).

B

D

C

E

F

estipe

- filiforme ou cilíndrico; tipicamente negro da base
ao ápice, mas quando jovem
apresenta gradualmente substituição de tons claros por escuros

G

H

(figura G); densamente pruinoso
a furfuráceo, em tom branco, em
maior concentração próximo à
base; glabrescente; oco; quebradiço; cartilaginoso; inserido, com
espessamento discreto na base ,
afunilado, unido a micélio basal
tomentoso em tom oliváceo;
central, raramente subexcêntrico; ereto, raramente encurvado;
sob estereoscópio longitudinalmente fibriloso, com fibrilas negras; diâmetro 0.2 - 1.0 mm,
média 0.64 mm; comprimento 5
- 20 mm, média 12.11 mm.

J
I

micélio

- interno; com rizomorfos de conexão, beges escuros, unindo unidades de recurso
na liteira (figuras O, P e R).

K

L

obs.

- dentro do tubo de coleta de um espécime houve crescimento de micélio branco, cotonoso, nas extremidades do fragmento de folha em que foi coletado; é provável que seja dele
mesmo pois o basidioma não
estava fungado; com larvas de
Diptera predando superfície himenial (figura Q)

M

N

O

P

R

Q

MF4
hábito -

folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, em geral

sobre nervuras.

píleo

- aplanado; circular;
variando de superfície marrom
clara, lisa, com o centro mais
escuro quando jovens, a marrom
escuro, recoberto de hifas pubescentes em tom bege, mais
longas e abundantes próximo à
margem quando velhos; papilados; margem bege, quando jovem lisa, inteira, encurvada, mas
quando maduro mais escura;
recoberto de pêlos cremes em
toda a superfície do píleo, mais
concentrados próximo à margem
e projetando-se para fora; ocorre aglutinação em alguns pontos
ficando com aspecto estrigoso
(figura E); quando jovens, formando zonas concêntricas em
diferentes tons de marrom; jovens frequentemente sulcado
rasamente próximo à margem;
diâmetro 1.5 - 3.5 mm, média
2.84 mm.

superfície himenial - lamelas próximas, com aparência
de invaginadas; com margens
marrons, mais escuras quando
maduros; faces pruinosas, beges; região próxima ao estipe
formando um círculo marrom
escuro, largo e coberto de pêlos
beges que apontam para o centro; com colário; grossas; rasas;
retas.
estipe

- filiforme; marrom
dourado a tons mais escuros;
brilhoso; inserido; central; glabro; longitudinalmente fibriloso
próximo ao píleo; nessa região
parece haver um nó, escuro em
direção à base e mais claro para
o píleo; resistente; rígido; diâmetro 0.2 - 0.5 mm, média 0.36
mm, comprimento 12 - 30 mm,
média 22.10 mm.

micélio -

interno

A

B

C

D

E

F

G

MF5
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; frequentemente no limbo da folha, mas também no pecíolo e nervuras; solitários a dispersos, frutificando em microambientes úmidos na liteira.

píleo

- de convexo a cônico
com topo achatado ou truncado;
circular; arroxeado com região
mais escura próximo ao centro
clareando em direção à margem; com longos pêlos translúcidos perpendicularmente à superfície do píleo; centro ligeiramente depresso clareando em direção à margem; margem crenada, encurvada, com linha roxa
tênue na margem; superfície
fibrilosa, fibrilas arroxeadas sob
estereoscópio; alguns exemplares com estrias radiais mais claras; contexto fino; seco; não
brilhoso; diâmetro 0.7 - 2.5 mm,
média 1.54 mm.

A

superfície himenial

lamelas distantes; margens discolores em tom arroxeado; faces
e superfície abaxial brancas; lamelas subdecurrentes sobre estipe filiforme; minutamente pubescentes; fundas; finas; arqueadas a subarqueadas

C

estipe

- filiforme; inserido;
brilhoso; marrom avermelhado
substituindo branco opaco em
direção ao ápice, ou dependendo
da luz tom dourado; central; piloso ao longo do estipe, pêlos
perpendiculares à superfície;
glabrescente; sensível a dessecação (retorceu quando retirado do
tubo); diâmetro 0.1 - 0.2 mm,
média 0.14 mm, comprimento 6
- 17 mm, média 10.93 mm.

B

- interno; formando
mancha escura no substrato,
deixando a folha extremamente
frágil; em microambiente
da
liteira mais úmido (figura C);
com rizomorfos dourados crescendo próximo à inserção do
estipe.

E

micélio

D

F

MF6
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme;solitários a dispersos.

píleo

- de convexo a planoconvexo ou campanulado; circular; sulcado-pregueado, com
sulcos mais escuros, assim como
centro; centro ligeiramente enrugado; rosa escuro, quando
seco ficou um pouco arroxeado;
velutino; minutamente pubescente, pêlos brancos sob estereoscópio; contexto muito fino,
membranáceo; margem ondulada, encurvada a ligeiramente
recurvada; não brilhoso; seco;
diâmetro 8.3 - 19 mm, média
11.46 mm

superfície himenial

lamelas distantes; com nenhuma
a uma série de lamélulas; faces
brancas a cremes; superfície abaxial concolor com faces, mas
discolor com a idade; margens
das lamelas ligeiramente discolores, em tom amarelado; eventualmente com manchas nas margens avermelhadas; faces pruinosas; livres, mas região de inserção do estipe discolor, em
tom róseo

estipe - filiforme; inserido;
central; base marrom claro, um
pouco mais espessa, marrom
escuro desde base substituindo
tom dourado a amarelado em
direção ao ápice; glabro; ligeiramente pruinoso próximo ao ápice; brilhoso; resistente; flexível;
ereto; ligeiramente retorcido
quando seco; diâmetro 0.4 - 0.9
mm, média 0.62 mm, comprimento 11 - 46 mm, média 28.20
mm.

A

B

D

micélio - interno

F

C

E

MF7
hábito -

folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; frequentemente nas nervuras e bordas da folha; raramente sobre a superfície da galhos finos; dispersos a
gregários; freqüentes; amplamente distribuído na Reserva Ducke.

píleo

- plano-convexo a aplanado; circular; marrom claro,
ocasionalmente com centro mais
escuro; centro ligeiramente depresso, algumas vezes mais escuro; com pequena papila escura, aguda (figura E); quando
velho papila menos evidente;
superfície pubescente; com sulcos rasos do centro à extremidade (figura C); margem frequentemente recurvada, antes encurvada a reta; eventualmente a
região periférica como um todo
fica recurvada; margem fina,
irregularmente crenada, erosionada em alguns pontos; seco;
minutamente enrugado; não brilhoso; diâmetro 2 - 7.7 mm, média 4.54 mm.

A

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces marrons claro; margens concolores
com faces; moderadamente rasas; retas; finas; com 1 a 2 séries de lamélulas, de tamanho
variável; quando jovem margens
com minuto recobrimento furfuráceo, que se desprende facilmente com o toque; lamelas livres não tocando o estipe mas
se reunindo antes, deixando à
mostra um tecido mais escuro e
fibriloso ao redor do ápice do
estipe; ocasionalmente bifurcadas (figura M); faces das lamelas
minutamente pruinosas.

B

C

D

estipe

- inserido; na maturidade quase todo negro, antes
negro na base substituindo marrom claro acima - com zona de
transição mais avermelhada clareando em direção ao ápice
para tom bege; a região de
transição se aproxima do píleo
com a maturidade (figura H);
pruinoso a olho nu mas densa-

E

F

G

mente pubescente sob estereoscópio, com pêlos mais escuros
próximo à base clareando em
direção ao ápice, onde em alguns estipes os pêlos são mais
longos; central, mas um exemplar jovem é subexcêntrico; diâmetro 0.2 - 0.5 mm, média 0.30
mm, comprimento 4 - 21 mm,
média 9.13 mm.

micélio

- interno; com rizomorfos finos conectando folhas
de diferentes espécies de plantas
na liteira; com estruturas de conexão entre folhas, curtas, formando discos de adesão.

H

I

J

K

L

N
obs.

M

O

MF8
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; frequentemente no limbo da folha, mas também no pecíolo e nervuras; solitários a gregários.

píleo

- convexo a amplamente convexo, eventualmente campanulado quando jovem (figura
A); circular; sulcado-pregueado;
notavelmente bicolor, com sulcos
beges amarelo-alaranjados unindo-se no centro do píleo e pregas laranjas ferrugíneas, algo
amarronzadas; com papila proeminente em tom alaranjado ou
amarelado mas fugaz, restando
apenas região enrugada quando
maduro; velutino; pubescente
mas em baixa densidade, pêlos
brancos; seco; não brilhoso;
margem ondulada, recurvada ou
reta, passando a encurvada a
enrolada com maturidade; contexto fino, membranáceo; diâmetro 4.8 - 17 mm, média 9.84
mm.

A

superfície himenial

lamelas distantes; faces brancas
a cremes quando secas; margens discolores em tom alaranjado unindo-se ao redor do estipe,
mas nem sempre de fácil visualização (figuras G e H); subarqueadas a subabauladas; livres; superfície abaxial concolor com
faces das lamelas mas ficando
discolor com maturidade, aparentemente devido à predação
por insetos; finas; com lamélulas
intervenadas muito rasas, com
margens concolores com faces;
faces minutamente pruinosas.

estipe

- filiforme; marrom
avermelhado em tom dourado
tornado-se bege próximo ao ápice; com micélio basal tomentoso
a estrigoso, creme; ereto; retorcido longitudinalmente quando
seco; fibriloso longitudinalmente;
glabro, mas eventualmente ligeiramente pubescente, então em
maior concentração próximo ao

B

D

E

C

ápice; resistente; pouco flexível;
brilhoso; central; diâmetro 0.25 0.50 mm, média
0.38 mm,
comprimento 11 - 29 mm, média
19.44 mm.

micélio - interno

F

G

H

I
obs.

MF9
hábito - lignícola e folícola, sobre folhas e galhos finos na liteira fina sobre o solo
em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- de plano-convexo a
aplanado, eventualmente subinfundibuliforme (figura A); circular; com centro amplo ligeiramente depresso; com grande
variação de tons, de creme a
marrom escuro; centro geralmente mais claro, circundando
por tom mais escuro então mais
claro em direção à margem; sulcado-estriado do centro à margem, sulcos em tons mais escuros com a maturidade; velutino;
margem ligeiramente encurvada,
fina, inteira a irregularmente
serrilhada, erosionada em alguns
pontos; contexto fino; subhigrófano; não brilhoso; diâmetro 4.4
- 14 mm, média 9.73 mm.

A

superfície himenial

lamelas subpróximas a próximas;
faces com grande variação de
tons, de brancas a beges a marrons escuras (figuras J a K); adnatas a ligeiramente subdecurrentes; margens e superfície abaxial concolores, porém ligeiramente mais escuras quando seco, minutamente serrilhadas;
com 2 séries de lamélulas, mais
raramente com 1 ou 3 séries, e
então lamélulas muito pequenas;
rasas; retas; livres, entre lamelas
e o ápice do estipe existe um
tecido lanoso-reticulado, de bege
a marrom.

B

C

D

E

F

G

estipe

- cilíndrico; cartilaginoso; mais espesso em direção
ao ápice; subinserido, com micélio basal pouco abundante, fortemente aderido ao substrato; gradualmente mais escuro em direção ao ápice, de negro ou marrom escuro na base mudando
para marrom e então para bege; densamente pubescente da
base ao ápice, pêlos escuros na

H

I

base, mais claros e abundantes
em direção ao ápice; glabrescente; com concentração de hifas
pubescentes na base; com secagem ocorreu aglutinação e desprendimento da superfície ficando com aspecto furfuráceo; central; ereto; flexível; resistente;
diâmetro 0.4 - 1.3 mm, média
0.77 mm, comprimento 4 - 23
mm, média 15.25 mm.

micélio - externo; com aspeto prateado, cuja ocorrência
varia de conspícuo pouco abundante, até mesmo aparentemente ausente; que com rizomorfos
finos; dentro do tubo de coleta
ocorreu crescimento de micélio
branco, cotonoso, na extremidade da folha cortada na ocasião
de coleta.

obs.

J

K

L

M

N

O

P

Q

MF10
hábito - lignícola e folícola, sobre galhos finos e pecíolo de folhas na liteira fina
sobre o solo em florestas de terra-firme; dispersos a gregários.

píleo - aplanado; circular;
subinfundibuliforme; com centro
ligeiramente depresso, marrom
escuro, com recobrimento esverdeado; com mancha mais avermelhada ao redor do centro;
seco; com sulcos radiais rasos
próximo à margem; superfície
com aspecto pulverulento esverdeado, que pode se desprender
do píleo pelo toque ou mesmo
chuva direta sobre o basidioma;
os basidiomas mais jovens apresentam esse tom esverdeado
mais marcado; contexto fino;
margem sob vista superior com
linha bem marcada esverdeada,
fina, reta, inteira mas erosionada
em alguns pontos,; não brilhoso;
diâmetro 3.4 - 9.6 mm, média
6.5 mm.

A

superfície himenial

lamelas subdistantes; com 1 a 2
séries de lamélulas; livres, com
região com textura lanosa apressa, esverdeada a princípio mas
mudando para marrom, bem
plana quando o píleo ainda não
está totalmente expandido, mas
fica inclinado quando expandido;
subarqueadas a retas quando
expandido; finas; moderadamente rasas; margens distintamente
com tons esverdeados; faces
marrons avermelhadas.

estipe - inserido; negro no
fundo mas com aspecto pulverulento esverdeado recobrindo toda a superfície; cilíndrico, embora um pouco mais espessado no
ápice, onde ocorre a presença de
hifas perpendiculares curtas,
esverdeadas mudando para marrom escuro; central; diâmetro
0.5 mm, média 0.5 mm, comprimento 9 - 11 mm, média 10
mm.

micélio - interno, com rizomorfos finos saindo do galho

C

B

E

D

MF11
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme, sobre nervuras secundárias; solitários a dispersos.

píleo

- globoso; circular; subhigrófano; branco algo esverdeado, quase homogêneo por todo
o píleo; quando mais velho com
mancha clara no centro irradiando no sulcos rasos, e tom mais
escuro na periferia; contexto
muito fino, textura velutínea;
sulcado-pregueado rasamente,
com sulcos um pouco mais escuros; margem crenulada, encurvada; diâmetro 6 - 9.5 mm, média 7.75 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; muito rasas,;
faces brancas algo esverdeadas,
concolores com píleo; margens
concolores com faces; superfície
abaxial ligeiramente translúcida;
com 1 série de lamélulas; adnexas; livres; subarqueadas.

A

estipe - filiforme; resistente;
negro quase totalmente, apenas
clareando para marrom avermelhado próximo ao píleo, branco
opaco no ápice; inserido; central; um pouco mais grosso próximo ao píleo; superfície revestida com aspecto micáceo mas
pouco abundante; ereto; pouco
brilhoso; oco; diâmetro 0.4 mm,
comprimento 11 - 18 mm, média
14.5 mm.

C

micélio - interno

B

D

MF12
hábito - folícolas; sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; no limbo da folha, mas também no pecíolo e nervuras; amplamente distribuído na Reserva Ducke.

píleo

- de truncado a aplanado (figura H); circular; com centro depresso discolor, creme,
liso, quando jovem com largo
umbo creme, com a maturidade
ampla papila, de cor creme a
marrom escuro; restante do píleo marrom, com variações de
tom; a região de transição do
centro para periferia possui rachaduras superficiais; sulcadopregueado rasamente; velutino;
margem encurvada a reta, crenulada a inteira quando aplanado - aí margem fina e possivelmente erosionada; margem eventualmente um pouco mais
clara; contexto fino; seco; não
brilhoso; enrugado quando seco;
diâmetro 1.1 - 7.0 mm, média
3.46 mm.

A

superfície himenial

lamelas subpróximas; faces cremes a marrons claro; margens
ligeiramente mais escuras, grossas, minutamente franjadas;
com amplo colário concolor com
margens; superfície abaxial concolor com faces; de subarqueadas a retas; lamelas enrugadas
quando seco.

C

B

D

E

F

G

H

estipe

- filiforme; negro a
marrom escuro na base substituindo tom mais claro em direção
ao ápice; inserido no substrato;
oco; brilhoso; glabro; comprimido lateralmente em alguns pontos; fibriloso longitudinalmente;
flexível; central; diâmetro 0.2 0.5 mm, média 0.38 mm, comprimento 6 - 22 mm, média
15.17 mm.

micélio - aparentemente
interno, mas foi encontrado micélio externo, bege translúcido,
unindo folha e galho fino na liteira (figura N).

I

J

L

K

N

obs.

O

M

MF13
hábito - folícola; sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; dispersos.

píleo

- de convexo com pequena papila a plano-convexo;
com umbílico com face mais clara, alaranjada, com ponto escuro
ou pequena papila no centro;
circular; laranja ferrugíneo; não
brilhoso; contexto creme; velutino; quando seco apresenta rachaduras; sulcado-pregueado;
margem encurvada, crenada;
diâmetro 3.4 - 4.4 mm, média
3.90 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces cremes; com margens discolores,
em tom laranja; com colário discolor em tom laranja ferrugíneo;
moderadamente fundas e finas;
retas; superfície abaxial concolor
com faces das lamelas.

estipe - filiforme; brilhoso;
inserido; glabro; oco; quando
maduro marrom escuro na base
substituindo marrom avermelhado próximo ao ápice; no primórdio marrom avermelhado substituindo branco em direção ao
ápice (figura D); central; flexível;
diâmetro 0.2 mm, comprimento
17 - 20 mm, média 18.50 mm.
micélio

- interno, mas com
rizomorfos finos e outros de conexão, negros com disco basal
aderido e acinzentado (figura E).

A

B

C

D

E

F

MF14
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- aplanado; circular;
laranja ferrugíneo; não brilhoso;
com amplo centro depresso
(diâmetro 2.5 mm) bem mais
escuro, algo arroxeado e minutamente enrugado; com papila
muito pequena; finamente velutino; margem encurvada, crenada, ficando mais agudamente
crenada quando seco; pequena
região próxima à margem sulcado-pregueado rasamente; contexto fino; diâmetro 7.5 - 10.5
mm, média 9 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; muito finas; retas; faces cremes, assim
como superfície abaxial; margens ligeiramente discolores,
laranja ferrugíneas; com colário,
incipiente, para onde convergem
as lamelas mas não há união
entre elas, laranja ferrugíneo,
concolor com margens; rasas;
livres.

A

C

estipe

- inserido, mas com
região negra sugerindo ancoragem das hifas (estipe muito alto); central; negro; glabro; brilhoso; com nó amarronzado antes do píleo; filiforme; região
bem próximo ao píleo mais grossa, minutamente pruinosa (pilosa
sob o estereoscópio, com pêlos
claros curtos e perpendiculares
ao estipe); quebradiço; rígido;
diâmetro 0.7 mm, comprimento
127 mm.

B

micélio

- interno, supostamente, pois na região da inserção no substrato existem uma
mancha negra sob estereoscópio
composta de um micélio negro,
opaco, duro, bem consolidado no
substrato (nervura da folha, limbo, ao redor da inserção), formando muitos blocos pequenos,
aglutinados, escamosos

D

E

MF15
hábito - lignícola, sobre galho caído na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; rizomorfos negros, grossos; gregários.

píleo

- truncado; circular;
centro ligeiramente depresso;
com papila variando de aguda
(figura D) a arredondada com a
maturidade; laranja opaco ferrugíneo a marrom ferrugíneo
quando seco; sulcadopregueado; velutino; margem
crenada, encurvada; contexto
fino; primórdio com papila proporcionalmente muito maior
(figura E); diâmetro 1.6 - 2.9
mm, média 2.25 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces cremes; com colário discolor (figura
B), laranja ferrugíneo; margens
ligeiramente discolores (figuras B
e C); moderadamente fundas;
finas; subarqueadas a retas; faces lisas.

A

estipe

- filiforme; inserido
no substrato ou mais raramente
saindo de rizomorfo; central;
resistente; flexível; negro na base a marrom escuro, raramente
tons mais claros próximo ao ápice; glabro; oco; brilhoso; diâmetro 0.5 - 0.6 mm, média 0.55
mm, comprimento 6 - 7 mm,
média 6.5 mm.

micélio

- interno, com rizomorfos negros, abundantes,
com mesmo diâmetro do estipe,
rente ou emergindo do substrato
(figura A).

B

C

D

E

F

MF16
hábito - folícola e lignícola, sobre folhas e galhos finos na liteira fina sobre o solo
em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- plano-convexo; circular; quando jovem laranja ferrugíneo não homogêneo, com regiões desbotadas, escurecendo
para tom amarronzado quando
velho ou seco; velutino; sulcadopregueado rasamente; umbilicado, com centro ligeiramente depresso, com ponto marrom escuro; margem espessa, de ligeiramente encurvada a reta ou
recurvada, ondulada; contexto
fino; seco; diâmetro 2.3 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces cremes;
margens discolores, em tom alaranjado, minutamente apendiculadas; com colário discolor,; abauladas a subabauladas; fundas; finas.

A

estipe

- filiforme; inserido;
marrom escuro, algo avermelhado, apenas mais claro próximo
ao ápice; brilhoso; central; região próximo ao ápice mais espessa; glabro; ereto; flexível; resistente; diâmetro 0.15 mm.

B

C

micélio

- interno; com rizomorfos abundantes (diâmetro
0.3 mm); marrons, unindo folhas
e galhos na liteira

E

D

F

MF17
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- de truncado quando
muito jovem, com umbo (figura
F) a plano-convexo, umbilicado
com papila proeminente, creme,
arredondada, enrugada quando
velho; circular; branco a creme,
quando jovem, escurecendo com
a maturidade; sulcadopregueado; quando jovem os
sulcos são evidentes apenas nas
laterais do píleo; margem concolor, crenada, de encurvada a
reta; seco; não brilhoso; contexto fino; diâmetro 3.4 - 15 mm,
média 7.44 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces cremes, escurecendo quando secas;
com colário concolor; margens
ligeiramente mais claras, minutamente serrilhadas; finas, ligeiramente subabauladas a retas;
moderadamente rasas, mais rasas próximo ao estipe; superfície
abaxial concolor com faces.

A

B

estipe

- filiforme; inserido;
de marrom escuro a negro na
base substituindo tom mais claro
em direção ao píleo; central;
resistente; flexível; glabro; muito
brilhoso; oco (colapsou quando
seco); retorcido quando seco;
diâmetro 0.3 - 0.8 mm, média
0.51 mm, comprimento 12 - 56
mm, média 27.76 mm.

C

D

micélio - interno

E

G

F

H

I

J

L

M
obs.

K

MF18
hábito - lignícola, sobre galho caído na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; dispersos a gregários.

píleo

- plano-convexo a aplanado; circular; seco; marrom a
marrom claro, quando jovem
com centro um pouco mais escuro; com centro ligeiramente depresso, um pouco mais escuro;
sulcado numerosamente do centro à margem; margem mais
clara, em tom bege, inteira e
grossa quando jovem, denteada
e fina quando expandido (figuras
A e B), encurvada, em alguns
pontos rachada; superfície minutamente lanosa, apressa; contexto fino, creme; diâmetro 8.1 27.7 mm, média 17.90 mm.

A

superfície himenial

lamelas subpróximas; com 1 a 2
séries de lamélulas, raramente
3; com intervenação conspícua
(figura D); faces cremes quando
jovem (figura H) a marrons claro
com maturidade (figura C); rasas; finas; retas; adnatas a ligeiramente subdecurrentes; margens concolores.

estipe - de cilíndrico quando
jovem a claviforme, com base
mais fina que ápice; nãoinserido, com micélio basal branco, tomentoso, bem aderido ao
substrato e subindo um pouco o
estipe (figura F); central; quando
jovem bege, com recobrimento
pruinoso; com idade marrom
mais escuro próximo à base,
clareando um pouco em direção
ao ápice; superfície tomentosa;
próximo à base ligeiramente pubescente; ereto; diâmetro base
1.2 - 1.8 mm, diâmetro ápice
1.4 - 2.7mm, comprimento 8 10 mm.

B

C

D

E

G

micélio

- externo; prateado
opaco quando seco, camada
muito fina revestindo substrato.

F

H

MF19
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários a gregários; ramificados.

píleo

- truncado; circular;
com variações de tons, de bege,
a tons mais escuros a marrom
(figuras D a G), possivelmente
com a idade e quando seco; umbilicado com papila aguda, marrom avermelhada a tom mais
escuro quando seca, centro ligeiramente mais claro (figuras E e
F); papila arredondada com a
maturidade; face do umbílico
lisa, restante sulcado-pregueado
rasamente; margem crenada,
encurvada; contexto fino; velutino; não brilhoso; seco; diâmetro
0.3 - 0.6 mm, média 4 mm.

superfície himenial

lamelas distantes a subdistantes;
faces brancas a cremes, ligeiramente mais escuras quando seco; com colário (figura K); com
margens e colário discolores, um
pouco mais escuros, em tom
bege a marrom claro; margens
espessas, dispostas em gomos;
fundas; retas.

estipe

- filiforme; ramificado,
inserido em rizomorfo ereto
(figuras A a C), formando pequeno nó na conexão; marrom avermelhado a marrom dourado
quando seco; brilhoso; rizomorfo
inserido no substrato; resistente;
flexível; retorcido quando seco;
encurvados; central; minutamente tomentoso próximo ao ápice
(sob estereoscópio), em tom
branco, restante glabro; resistente; diâmetro 0.1 mm, comprimento
dos menores segmentos 1.5 - 11 mm, média 4.63
mm, comprimento total 12.5 - 38
mm.

micélio - interno, com rizomorfo ereto de onde saem os

A

B

C

D

E

F

G

basidiomas; diâmetro 0.25 mm;
glabro; marrom avermelhado;
inserido em folha.

obs.

- um dos exemplares foi
encontrado fungado (figura L)
em condições naturais em campo.

H

I

J

obs.
L

K

MF20
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; gregários, ramificados.

píleo

- truncado a convexo
com topo achatado; circular;
marrom claro, escurecendo
quando maduro; velutino; umbilicado, com pequena papila escura no centro, rasa; minutamente
pulverulento em tom bege na
superfície; sulcado-pregueado do
centro à margem; margem crenada, encurvada; contexto muito
fino, membranáceo; com variação no tamanho dos píleos, um
dos basidiomas ramificados com
píleos menores mas regulares, o
outro maiores e mais variados;
basidiomas mais jovens diâmetro
1 - 1.7 mm, mais velhos diâmetro 2 - 2.7 mm.

A

superfície himenial

lamelas subdistantes; fundas;
finas; faces cremes; com colário
ligeiramente discolor, um pouco
mais escuro; margens concolores
mas quando secas ligeiramente
discolores; subarqueadas a retas.

estipe - filiforme; ramificado,
inserido em rizomorfo; rizomorfo
inserido no substrato; marrom
avermelhado a tom mais escuro,
com nós nas junções; brilhoso;
glabro; central; flexível; resistente; encurvado; diâmetro 0.1 0.2 mm, comprimento 7 - 10.5
mm.

B

micélio - interno, com rizomorfos eretos (diâmetro 0.4 mm,
comprimento 53 - 82 mm)

C

D

MF21
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitário; ramificado, com número de píleos variáveis, a maioria com poucos,
apenas um com 25 píleos; píleo no ápice não observado.

píleo

- plano-convexo; circular; marrom avermelhado, mais
claro próximo ao centro; umbilicado, mas centro não depresso;
com papila escura, de aguda e
proeminente a arredondada e
mais baixa (figura B); sulcadopregueado rasamente; com poucas pregas (6-7); tomentoso sob
o estereoscópio com pêlos beges
curtos, sobre fundo marrom;
margem encurvada, crenada;
contexto muito fino; diâmetro
0.5 - 0.8 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; muito espessas; formando gomos; com colário discreto (visto sob estereoscópio), discolor; faces das lamelas beges, mas margens discolores marrons, no centro marrom
avermelhado; retas; sem lamélulas.

estipe

- filiforme; ramificado;
inserido em rizomorfo; marrom
escuro, não brilhoso; recoberto
de pêlos marrons claros (figura
C), orientados perpendicularmente à superfície; central; resistente; flexível; encurvado;
diâmetro 0.15 mm, comprimento
2 - 5 mm.

micélio

- interno; com rizomorfo ereto; do ápice à base
diâmetro 0.5 mm, comprimento
24 - 56 mm.

A

B

C

MF22
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários a gregários; ramificados, com número de píleos variando de 4 a 18
(média=10, n=12), alguns com píleo no ápice, outros sem.

píleo

- globoso; circular; com
papila escura; todo o píleo recoberto de pêlos marrom claro
muito abundantes, perpendiculares à superfície, inclusive a papila mas aí com pêlos mais claros;
fundo marrom escuro; pregueado; margens com pêlos, de encurvada a enrolada, dificultando
a visão das lamelas; o píleo do
ápice às vezes maior do que os
demais, ápice diâmetro 0.7 - 1.7
mm, demais menos variáveis,
diâmetro 1 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; muito espessas; formando gomos; com colário discreto (visto sob estereoscópio), discolor; faces das lamelas cremes, mas margens discolores - no centro bege mas distintamente marrom avermelhado
na periferia; retas.

A

estipe

- filiforme; ramificado, inserido em rizomorfo marrom mais escuro; marrom com
tom avermelhado; recoberto de
pêlos, mais longos no rizomorfo
do que nos estipes; central; resistente; flexível; diâmetro 0.15
mm, comprimento 1.3 mm.

micélio

- interno,; com rizomorfo hirsuto; diâmetro 0.4 mm,
do ápice à base , comprimento
15 - 44 mm, média 29mm; com
micélio de conexão unindo folhas
na liteira.

B

D

C

E

MF23
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitário; ramificado.

píleo

- plano-convexo a aplanado; circular; seco; não brilhoso; vermelho amarronzado homogêneo (10R 3/6); umbilicado,
com centro depresso mais claro,
com ponto escuro no centro;
região de transição de cores com
rachaduras superficiais; velutino;
levemente pruinoso; sulcadopregueado; margem crenada,
de encurvada a reta; contexto
muito fino; diâmetro 2 - 4 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; sem lamélulas; moderadamente rasas, mais
fundas que aparentam se considerado o píleo aplanado; talvez
margens ligeiramente discolores,
reunindo-se em região próximo
ao estipe; faces cremes a beges
com a maturidade; com colário,
discolor (figura E); de subarquedas quando jovem a subabauladas(figura B) quando expandido
o píleo.

A

estipe

- filiforme; ramificado,
inserido em rizomorfo mais grosso, com nós bem demarcados
(figuras B e C); estipe negro a
marrom avermelhado clareando
perto do píleo; brilhoso; glabro;
central; ereto ou ligeiramente
encurvado; diâmetro 0.4 mm,
comprimento 2 - 3 mm.

C

micélio

- interno; rizomorfo
escuro, inserido no substrato,
ereto, com 2 basidiomas associados, diâmetro 0.7 mm, comprimento 140 mm.

D

B

E

MF24
hábito - inserido em rizomorfo horizontal, encontrado sob folhas na liteira fina
em florestas de terra-firme, com basidioma projetado perpendicularmente para cima; dispersos.

píleo

- truncado; circular;
sulcado-pregueado; laranja opaco ferrugíneo; umbilicado, com
região mais clara, creme a bege,
no interior do umbílico; com papila escura no fundo do umbículo; margem crenada, encurvada;
contexto fino; velutíneo; diâmetro 1.8 - 2.5 mm, média 2.15
mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces lisas,
cremes; com colário; margens e
colário discolores, em tom avermelhado; superfície abaxial discolor das laterais das lamelas;
fundas; retas.

A

estipe - filiforme; inserido
em rizomorfo disposto horizontalmente sob a liteira fina sobre
o solo (figura A); negro a marrom muito escuro; brilhoso; central; com nós ligando segmentos
de rizomorfo; glabro; ereto; diâmetro 0.15 mm, comprimento
5.7 - 5.9 mm.
micélio

- com rizomorfo disposto horizontalmente sob a liteira fina; diâmetro 0.25 mm,
comprimento 60 mm; com nós
entre os segmentos; saindo perpendicularmente de ramo de
rizomorfos reptantes, aparentemente com crescimento estolonífero sob a liteira; conexão com
substrato não observada.

B

C

D

MF25
hábito - folícola, sobre pecíolo de folha na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; dispersos; ramificados.

píleo

- truncado; circular;
marrom claro mas alguns píleos
mais escuros; sulcadopregueado, com sulcos ligeiramente mais claros; com aspecto
tomentoso; com centro ligeiramente depresso, concolor; com
ponto marrom no centro, mas
pouco evidente; com recobrimento pruinoso, não abundante;
seco; margem crenada, encurvada; contexto muito fino; diâmetro 0.5 - 2.2 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces brancas
a cremes; superfície abaxial concolor; com colário; margens e
colário discolores, em tom marrom; moderadamente fundas;
sem lamélulas; retas subarqueadas; moderadamente finas.

A

estipe

- filiforme; inserido
em rizomorfos ou inserido no
substrato diretamente; rizomorfo
um pouco mais grosso (diâmetro
0.4 mm); brilhoso; de marrom
claro quando jovem a marrom
escuro com maturação; central;
nem todos basidiomas são ramificados; diâmetro 0.2 mm, comprimento 5 mm.

micélio

- interno; com muitos rizomorfos finos abundantes
e saindo quase que cespitosamente do substrato (pecíolos e
folhas); rizomorfos negros; diâmetro 0.4 mm.

B

C

MF26
hábito - folícola, sobre pecíolo de folha na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; solitário; ramificado.

píleo

- de truncado a planoconvexo; circular; sulcadopregueado; laranja escuro no
centro, clareando em direção à
margem; centro ligeiramente
depresso um pouco mais escuro;
velutino; margem crenada, encurvada a localmente recurvada;
contexto fino; não brilhoso; seco; aparentemente fungado em
campo (figura B), predação?;
diâmetro 1.9 - 2.7 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces brancas; superfície abaxial branca;
com colário discolor, em tom
avermelhado; margens concolores; retas; finas; com inseto predando lamelas (figura C).

A

estipe

- filiforme; inserido
em rizomorfo, ramificado; rizomorfo inserido no substrato; com
presença de nós no estipe próximo à inserção no substrato; glabro; brilhoso; central; ereto; flexível; diâmetro 0.1 mm, comprimento 8 - 9 mm.

micélio

- interno, com rizomorfos finos conectados aos estipes.

B

C

MF27
hábito - folícola, sobre pecíolo de folhas na liteira fina sobre o solo em florestas
de terra-firme; dispersos; ramificados.

píleo

- truncado; circular; bege salmão, mais claro próximo à
margem; com papila marrom
aguda no centro quando jovem,
mas papila diminui com maturidade, ficando mais rasa; sulcado-pregueado; margem ondulada, encurvada; contexto fino;
minutamente velutíneo; diâmetro
0.4 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces cremes;
fundas; com colário, ligeiramente
discolor sob estereoscópio; lamelas retas; moderadamente espessas; margens concolores.

A

estipe

- filiforme; ramificado,
inserido em rizomorfo; central;
marrom dourado; brilhoso; glabro; resistente; flexível; diâmetro
0.2 mm, comprimento 5 - 10
mm.

micélio

- interno, com rizomorfos finos abundantes.

B

C

MF28
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários; ramificados.

píleo

- truncado; circular; bege mas escurecendo para marrom claro quando seco; sulcadopregueado rasamente; umbilicado, centro ligeiramente depresso; com papila negra no centro
com região mais clara ao redor;
seco; margem crenada, encurvada; contexto muito fino; diâmetro 0.5 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; 8 lamelas;
grossas; sem lamélulas; faces
brancas mas escurecendo quando secas; com colário ligeiramente discolor; retas; fundas;
superfície abaxial branca; margens brancas.

A

estipe

- filiforme; inserido
lateralmente em rizomorfo negro; estipe negro, clareando para branco opaco próximo ao píleo; brilhoso; glabro; central;
encurvado; diâmetro 0.2 mm.

micélio

- interno, com rizomorfos; comprimento total aproximadamente 25 mm.

B

MF29
hábito - folícola, sobre folha na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme, saindo das nervuras da folha; solitários; ramificados.

píleo

- truncado a convexo;
circular; bege (5 YR/4); com
ponto escuro um pouco saliente
no centro do píleo; sulcado
(poucos sulcos); enrugado; seco;
margem um pouco mais clara,
encurvada e irregularmente crenada;contexto muito fino, creme; diâmetro 0.1 - 0.5 mm, média 0.3 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces creme s
a beges; moderadamente fundas; com colário concolor com
faces; margens concolores; retas.

estipe

A

- filiforme; inserido
em rizomorfo um pouco mais
grosso; dourado; brilhoso; glabro; mais claro próximo ao píleo;
retorceu depois de sair do tubo
cristal; diâmetro 0.15 mm, comprimento 2 - 3 mm.

micélio

- interno; com rizomorfos dourados, diâmetro 0.3
mm, dourado, brilhoso, glabro,
inserido em folha em decomposição, saindo das nervuras da folha.

B

MF30
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários a dispersos.

píleo

- truncado a campanulado irregularmente, então margem recurvada; circular; laranja
ferrugíneo com margem mais
clara, algo amarelada; centro
ligeiramente depresso, um pouco
mais escuro, com pequena papila no centro, concolor quando
jovem mas marrom com maturidade; velutino; sulcadopregueado rasamente; margem
ondulada, encurvada; contexto
muito fino; seco; não brilhoso;
diâmetro 1.2 - 1.3 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; finas; faces
cremes; margens concolores;
com colário concolor - o espaço
entre união das lamelas e estipe
é estreito; retas a subabauladas;
margens minutamente serrilhadas; profundidade 0.4 mm; com
uma lamélula incipiente.

estipe - filiforme; inserido no
substrato ou em rizomorfo, então formando nós próximo ao
substrato; brilhoso; resistente;
flexível; negro a marrom escuro,
apenas mais claro no ápice; central; diâmetro 0.1 - 0.2 mm,
comprimento 8 - 15 mm, média
10.83 mm.
micélio - interno, com rizomorfos finos aderidos sob a folha

A

B

C

D

E

F

G

MF31
hábito -

folícola e lignícola, sobre galhos e folhas - tanto em dicotiledôneas como de monocotiledôneas (Attalea spp.) - na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; frequentemente em
pecíolos e nervuras, mas também no limbo das folhas; dispersos a gregários, raramente solitários.

píleo

- de globoso papilado
quando jovem a truncado ou
convexo com a maturidade; circular; sulcado-pregueado; laranja ferrugíneo, mais claro e vivo
quando jovem, eventualmente
ficando desbotado com o tempo
(figura F); quando maduro com
centro ligeiramente depresso
mais claro, umbilicado com ponto escuro no centro (figuras C a
F); quando jovem com papila
aguda; região de transição de
cores do umbículo pode apresentar rachaduras superficiais
(figuras C a E); todo o píleo escurece quando seco para tom
amarronzado; margem de encurvada e recurvada quando seco,
crenada, fina; velutino; seco;
não brilhoso; contexto fino,
membranáceo com a maturidade
(figuras B e F); diâmetro 1.3 8.1 mm, média 2.98 mm.

A

superfície himenial

lamelas distantes a subdistantes;
faces cremes, escurecendo com
maturidade e secagem; com colário; colário e margens ligeiramente discolores em tom laranja, linha tênue (figuras I a L);
subarqueadas a retas, eventualmente subabauladas; superfície
abaxial concolor com faces, mas
com a maturidade pode ficar
ligeiramente discolor; finas; faces minutamente pruinosas; moderadamente fundas.

B

C

D

E

F

estipe

- filiforme; inserido;
marrom escuro na base substituindo gradualmente marrom claro
e então bege em direção ao ápice; todo dourado quando seco;
brilhoso; glabro; central; oco;
comprimido próximo ao ápice
quando seco; ereto; flexível; resistente; diâmetro 0.1 - 0.3 mm,

G

média 0.18 mm, comprimento
8 - 29 mm, média 15.36 mm.

micélio

- interno; com rizomorfos abundantes em algumas
ocasiões, em outras rizomorfos
não observados.

H

I

J

K

L

M

obs.

MF32
hábito - folícola, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; no limbo e pecíolo de folhas; gregários.

píleo

- de globoso quando
muito jovem, a truncado, eventualmente mais cônico com topo
achatado (figura C); circular;
seco; laranja ferrugíneo; não
brilhoso; sulcado-pregado rasamente; com centro papilado
marrom quando jovem; com
centro ligeiramente depresso,
enrugado e mais escuro com a
maturidade; velutino; margem
fina, de lisa a irregularmente
crenada; contexto muito fino,
membranáceo quando maduro;
escureceu; diâmetro 0.7 - 3.5
mm, média 2.10 mm.

B

superfície himenial

lamelas distantes; fundas; com
colário; faces das lamelas cremes; com colário; tanto o colário
quanto a margem parecem ser
discolores mas isso é pouco evidente, parece que as estruturas
que causam a alteração de cor
se desprendem facilmente; subarqueadas; finas.

A

estipe

- filiforme; negro, escurecendo da base até o ápice,
antes de negro com tom marrom claro gradualmente substituindo tom branco opaco do estipe
jovem; inserido; central; brilhoso; glabro; diâmetro 0.3 mm,
comprimento 5 - 12 mm, média
8.50 mm.

D

micélio

- interno, com muito
rizomorfos finos unindo substratos.

E

C

MF33
hábito - folícola e lignícola, sobre folhas e galhos na liteira fina sobre o solo em
florestas de terra-firme; no pecíolo da folha; gregários..

píleo

- convexo; circular; laranja ferrugíneo algo amarronzado; umbonado, com umbo concolor; minutamente enrugado;
sulcado rasamente próximo à
margem; não brilhoso; margem
encurvada a enrolada, crenada;
pruinoso em baixa densidade;
contexto fino; diâmetro 0.8 - 3.1
mm, média 1.95 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; livres (sem
colário); margens discolores em
tom laranja se unindo ao redor
da inserção do estipe; faces minutamente pruinosas, brancas a
cremes; raramente com uma
série de lamélulas discolores;
superfície abaxial concolor com
faces.

A

estipe - filiforme; não inserido, com micélio basal tomentoso, bege; estipe marrom escuro
dourado, mais claro no ápice;
central; ereto; resistente; flexível; glabro; brilhoso; diâmetro
0.2 mm, comprimento 6.4 - 20
mm, média 13.20 mm.
micélio - externo, creme.

B

C

MF34
hábito - folícolas, sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; no limbo e pecíolo das folhas; solitários a dispersos.

píleo

- plano-convexo; circular; vermelho escuro, ferrugíneo, mais escuro quando seco;
velutino, com umbículo discolor,
mais claro em tom creme
(figuras B e D), com transição
gradual e com rachaduras superficiais; sulcado-pregueado; com
papila marrom escuro; margem
de encurvada a recurvada quando seco, crenada; seco; não brilhoso; contexto fino, membranáceo com a maturidade; diâmetro
2.4 - 6.4 mm, média 4.40 mm.

A

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces
brancas e cremes; finas; com
colário; colário e margens discolores, em tom avermelhado
(figura D); largamente sinuadas;
superfície abaxial concolor com
faces; raramente com série de
lamélulas intervenadas; rasas;
margens concolores com faces.

estipe

- filiforme; hirsuto,
com pêlos marrons avermelhados abundantes por todo o estipe, mas não no ápice; inserido;
central; flexível; dobradiço; marrom escuro no fundo; não brilhoso; ereto; diâmetro 0.3 - 0.5
mm, comprimento 31 - 39 mm

micélio - interno

B

C

D

E

MF35
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- cônico-truncado a
truncado; circular; marrom avermelhado, mais escuro na região
central, clareando para vermelho
escuro e então tom amarelado a
branco em direção à margem;
com centro depresso, com região mais clara no centro; centro
não glabro, algo velutíneo; região periférica sulcado-estriada
regularmente; sulcos escuros;
margem discolor em tom branco
quando jovem (figuras A e H);
margem inteira a irregularmente
crenulada, encurvada; seco; brilhoso; diâmetro 1.6 - 3.5 mm,
média 2.68 mm.

A

superfície himenial

lamelas próximas; faces brancas
com tom avermelhado; com uma
série de lamélulas (figura D),
embora um exemplar apresentava de uma a duas séries de lamélulas, sendo a segunda série
muito reduzida (figura E); retas
a subarqueadas; fundas; adnatas
a subdecurrentes; margens lisas;
finas.

estipe

- cilíndrico, mais espesso na inserção no píleo; inserido; cartilaginoso; marrom claro
avermelhado; pouco brilhoso;
central; com recobrimento micáceo, pouco abundante (figura B)
a olho nu, embora sob estereoscópio seja pubescente com pêlos
brancos relativamente longos;
glabrescente; diâmetro 0.25 0.4 mm,média 0.34 mm comprimento 10 - 30 mm, média 18.75
mm.

B

C

D

E

F

G

H

micélio - interno.

MF36
hábito - sobre folhas e galhos finos na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- plano-convexo; circular; sulcado-pregueado; marrom
ferrugíneo mudando para marrom avermelhado quando seco,
eventualmente mais claro devido
a rachaduras na superfície
(figuras C e D); umbilicado, com
umbículo concolor a mais escuro,
com ponto escuro no centro ou
minutamente papilado; velutino;
com rachaduras superficiais próximo ao umbículo; sob estereoscópio com aspecto furfuráceo;
margem recurvada, crenada,
minutamente serrilhada sob estereoscópio; contexto muito fino,
membranáceo; seco; não brilhoso; diâmetro 3 - 6.2 mm, média
4.23 mm.

A

superfície himenial

lamelas distantes; com faces
brancas quando jovem a cremes;
margens discolores, em tom
marrom ferrugíneo, minutamente serrilhadas; com colário discreto, discolor; faces ligeiramente pruinosas; superfície abaxial
creme; subabauladas; moderadamente fundas.

C

B

estipe - filiforme; inserido;
central; brilhoso; marrom escuro
apenas em tom bege próximo ao
ápice, onde pode ser um pouco
mais espesso; ereto; resistente;
flexível; glabro; diâmetro 0.2 0.4 mm, média 0.30 mm, comprimento 9 - 15 mm, média
12.67 mm.

D

F

micélio - interno.

E

G

MF37
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, no
limbo, pecíolo ou nervuras da folha; solitários a gregários.

píleo

- truncado a cônicotruncado; circular; umbilicado,
com centro estreito depresso
alaranjado; a face do umbílico
pode ser discolor em tom creme
(figura C), decorrente do descascamento da superfície do píleo;
com ponto escuro ou pequena
papila escura no centro; conspicuamente velutino; vináceo a
roxo escuro quando seco, ligeiramente mais claro nos sulcos;
sulcado-pregueado; com recobrimento pruinoso; margem crenada, encurvada; contexto muito
fino; seco; não brilhoso; diâmetro 1.7 - 2.8 mm.

A

superfície himenial

lamelas distantes; finas; faces
cremes a beges; com colário;
margens e colário concolores a
olho nu, mas sob o estereoscópio possui escasso recobrimento
avermelhado; retas; fundas.

C

estipe - filiforme; inserido no
substrato; dourado; glabro, porém pubescente bem próximo ao
ápice; brilhoso; central; quebradiço; rígido; ereto; resistente à
dessecação; diâmetro 0.2 mm,
comprimento 18 - 28 mm, média 22.25 mm.

D

micélio

- interno; mas com
pequenos tufos de micélio próximo a inserção do estipe no substrato em um exemplar.

B

F

E

G

MF38
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, sobre pecíolo; solitários.

píleo

- truncado; circular; vermelho escuro opaco, clareando
em direção à margem para tom
alaranjado; umbilicado, com centro depresso concolor, com ponto escuro no centro; sulcadopregueado; velutino; seco; margem alaranjada, crenada, de
encurvada a recurvada; contexto
muito fino; diâmetro 2.5 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces brancas
a cremes; fundas; com colário;
finas; sem lamélulas; subabauladas; superfície abaxial concolor
com lamelas; faces minutamente
pruinosas; com margens e colário ligeiramente discolores em
tom alaranjado.

A

estipe - filiforme; inserido;
negro, apenas branco bem próximo ao ápice; brilhoso; glabro;
central; resistente; ereto mas
com curvatura próximo ao píleo;
diâmetro 0.3 mm, comprimento
11 mm.
micélio - interno.

B

C

D

MF39
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, na s
nervuras e bordas das folhas; dispersos.

píleo

- truncado; circular; sulcado-pregueado; vermelho escuro, ferrugíneo; umbilicado, com
ampla e rasa papila marrom no
centro; velutino; margem crenada, encurvada; seco; não brilhoso; contexto fino; diâmetro 0.6 1.3 mm, média 0.95 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces brancas;
com colário; colário e margens
ligeiramente discolores em tom
alaranjado; retas; moderadamente finas.

estipe - filiforme; inserido no
substrato; quebradiço; na base
marrom avermelhado mas dourado e apenas substituindo tom
branco opaco próximo ao ápice;
ereto; rígido; glabro; brilhoso;
diâmetro 0.2 mm, comprimento
11 - 21 mm, média 16 mm.
micélio - interno

A

B

D

C

MF40
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, em
nervuras secundárias e bordas; dispersos.

píleo

- truncado a convexo;
circular; sulcado-pregueado;
laranja ferrugíneo; não brilhoso;
seco; com umbículo concolor,
com ponto escuro no centro mas
circundado por região ligeiramente mais clara; velutino; margem crenada, encurvada; contexto fino; todo o píleo escureceu quando seco; diâmetro 2.4 2.8 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces e
superfície abaxial cremes; com
margens e colário discolores em
tom ferrugíneo; retas; finas; faces minutamente pruinosas; disposição em gomos das lamelas.

A

estipe - filiforme; inserido no
substrato; marrom avermelhado
desde a base substituindo tom
mais claro em direção ao ápice a
tom dourado quando seco; brilhoso; ereto; flexível; central;
oco; diâmetro 0.10 - 0.15 mm,
comprimento 10 - 14 mm.
micélio - interno

B

C

MF41
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- truncado; circular; laranja vivo, mais escuro no centro
e clareando gradualmente em
direção à margem; rasamente
umbilicado, com ponto escuro no
centro; sulcado-pregueado; seco; contexto fino, margem crenada, encurvada; escureceu para
tom amarronzado quando seco;
diâmetro 0.7 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces cremes;
com colário.

estipe

- filiforme; inserido
em rizomorfo, estipe com nós
(figura A); marrom escuro; brilhoso; aspecto retorcido, inserido, central; resistente; ereto;
diâmetro 0.2 mm, comprimento
20 mm.

micélio

- interno; com rizo-

morfos.

A

B

MF42
hábito - sobre pecíolo de folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários.

píleo

- cônico a planoconvexo; circular; alaranjado,
com topo marrom escuro clareando gradualmente em direção à
margem, passando por tom avermelhado a alaranjado (figuras
A e C); quando seco marrom
escuro; velutino; sulcadoestriado rasamente; margem
irregularmente crenada, encurvada; seco; contexto fino; diâmetro 5 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces
brancas róseas a cremes, minutamente pruinosas; margens
discolores em tom amarronzado;
subdecurrentes; com 2 séries de
lamélulas, raramente com uma
série; arqueadas a subarqueadas
(figura D); moderadamente fundas; finas; superfície abaxial discolor com faces; subdecurrentes,
com diferenças na extensão das
lamelas sobre o estipe.

estipe

- cilíndrico; cartilaginoso; frágil (seca rápido e retorce, ficando um pouco mais espesso na base e no ápice); inserido a subinserido, com um pouco de micélio basal branco, tomentoso; marrom claro clareando para creme próximo ao ápice;
linhas das margens das lamelas
discolores estendendo-se um
pouco no estipe; central; superfície fibrilosa com fibrilas marrons
apressas longitudinalmente; diâmetro 0.4 - 0.6 mm, comprimento 14 - 20 mm.

micélio - interno

A

B

C

D

E

MF43
hábito - sobre pecíolo de folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários.

píleo

- aplanado; circular;
com recobrimento estrigoso orientado radialmente (figura C);
rosa amarronzado; com aglutinação de fibrilas, sobre fundo mais
claro, creme; com mancha circular no centro, mais escura, em
tom marrom, algo arroxeado;
centro ligeiramente depresso e
com papila; margem estrigosa,
reta a enrolada quando seco;
contexto fino; seco; não brilhoso; diâmetro 2.7 mm.

superfície himenial

lamelas próximas; faces brancas;
com uma série de lamélulas;
livres; margens concolores mas
com região avermelhada próximo ao estipe; retas; superfície
abaxial ligeiramente avermelhada.

A

estipe - cilíndrico; estrigoso;
em tom concolor com píleo, rosa
amarronzado; inserido; central;
resistente; maleável; ereto; diâmetro 0.3 mm, comprimento
13 mm.
micélio - interno

B

C

MF44
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- truncado; circular;
rosa escuro; umbilicado, com
umbílico mais claro em tom alaranjado - quando seco umbílico
marrom, restante violeta muito
escuro; com pequena papila no
centro; velutino; margem encurvada, crenada; sulcadopregueado rasamente; seco; não
brilhoso; contexto fino; diâmetro
1.25 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; com colário;
faces brancas a cremes; margens e colário discolores em tom
rosa escuro; mudando para tom
violeta quando seco; faces minutamente pruinosas; fundas; moderadamente grossas; retas.

A

estipe

- filiforme; marrom a
marrom dourado; brilhoso; glabro; central; inserido em rizomorfo, com uma seqüência de 9
nós da base ao ápice (figura D),
alguns nós potencialmente podem ser bifurcações abortadas;
aproximadamente 1/3 da porção
inicial do estipe foi encontrada
horizontalmente sob a liteira,
ereto na porção restante; diâmetro 0.1 mm no ápice e 0.3 mm
na base, comprimento 64 mm.

B

micélio

- interno; com rizomorfos marrons dourados, diâmetro 0.3 mm.

D

C

MF45
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- de truncado a planoconvexo (figuras A e D); circular;
branco opaco, sujo a tom creme
quando seco; com umbículo concolor, com ponto marrom escuro
no centro (figura B); sulcadopregueado; margem crenada,
encurvada; velutino; seco; não
brilhoso; contexto fino; diâmetro
1.5 - 2.9 mm, média 2.13 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces concolores com píleo, brancas; com
colário concolor (figura C); lamelas dispostas em gomos; superfície abaxial ligeiramente translúcida quando expandido; faces
ligeiramente pruinosas; margens
concolores com faces.

estipe - filiforme; inserido;
negro a marrom escuro na base,
substituindo tom mais dourado
em direção ao ápice; ereto; retorcido quando seco; central;
brilhoso; longitudinalmente fibriloso sob estereoscópio; diâmetro
0.1 - 0.3 mm, comprimento 10 11 mm.

A

B

micélio - interno

C

D

F

E

G

MF46
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- aplanado; circular;
branco opaco; centro com pequeno orifício raso e levemente
mais escuro; rasamente sulcadoestriado, mas em grande quantidade próximo à margem; estrias
ligeiramente mais escuras; não
brilhoso; minutamente fibriloso
sob estereoscópio; margem crenulada, encurvada; contexto fino; seco; diâmetro 5.1 - 6.1 mm.

superfície himenial

lamelas próximas; faces brancas;
com 3 séries de lamélulas; finas;
adnatas; margens minutamente
franjadas e mais claras; moderadamente rasas; de retas a subabauladas; superfície abaxial ligeiramente translúcida.

estipe - filiforme; inserido;
marrom claro na base substituindo branco opaco no ápice; pubescente; com pêlos da base
bege e no ápice mais claros;
central; ereto; oco com tecido
mais externo marrom e interno
mais claro; resistente; flexível;
velutino; diâmetro
0.4 mm,
comprimento 12 - 16 mm.

A

B

micélio - interno.

C

MF47
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, freqüentemente no limbo, mas também na borda das folhas; solitários a gregários.

píleo

- truncado a campanulado; circular; margem recurvada
quando seco antes encurvada,
ligeiramente crenada; com variação de tons, em geral vermelho
amarronzado ferrugíneo, ficando
mais escuro quando seco, mas
também mais claro, marrom claro alaranjado (figura D); umbilicado, com umbílico discolor, creme; com ponto escuro no centro
(figuras B, D e F); transição de
cores do umbículo com rachaduras superficiais (figura F); velutino fora do umbículo; contexto
muito fino, membranáceo quando expandido; sulcadopregueado; seco; não brilhoso;
diâmetro 1.3 - 7.2 mm.

A

superfície himenial

lamelas distantes; faces brancas
a cremes; com colário discreto;
com margens e colário ligeiramente discolores, embora aparentemente fugaz; faces minutamente pruinosas; retas a subarqueadas; finas; superfície abaxial concolor com faces.

estipe - filiforme; inserido;
brilhoso; glabro; bege dourado
da base ao ápice substituindo
branco opaco; rígido; quebradiço
quando seco; ereto; central;
pubescente no ápice no interior
do colário; diâmetro 0.20 - 0.25
mm, comprimento 11 - 36 mm,
média 24.33 mm.

B

C

D

E

F

G

micélio - interno.

MF48
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; frequentemente no pecíolo e no limbo das folhas, mas também em nervuras; solitários
a dispersos.

píleo

- plano-convexo a aplanado; circular; bege, variando de
tons claros a escuros; com centro ligeiramente depresso, um
pouco mais escuro; com pêlos
longos, muito finos, translúcidos,
projetando-se para fora do píleo,
caracterizando o aspecto piloso;
sulcado-pregueado muito rasamente, sulcos ligeiramente mais
escuros; margem ligeiramente
crenada a inteira, encurvada,
pilosa (figuras G e H); contexto
fino; liso a rasamente sulcadopregueado; diâmetro 1.5 - 3.8
mm, média 2.56 mm.

A

superfície himenial

lamelas distantes a subdistantes;
faces cremes a beges; margens
concolores, relativamente grossas; retas; rasas a moderadamente rasas; adnexas a adnatas;
margens lisas, um pouco translúcidas; com nenhuma a uma série
de lamélulas, raramente com
duas séries (figuras H e J); em
alguns basidiomas lamélulas incipientes (figura J); superfície abaxial ligeiramente discolor em tom
mais escuro.

estipe

- filiforme; inserido;
central; marrom escuro a negro
na base substituindo tom mais
claro e então creme opaco em
direção ao píleo, mais escuro
com a maturidade; recoberta de
pêlos assim como o píleo, projetando-se perpendicularmente
para fora do estipe (figura C);
pêlos mais escuros próximo à
base; diâmetro 0.1 - 0.3 mm,
média 0.18 mm, comprimento
7 - 19 mm, média 11.43 mm.

B

D

micélio - interno.

C

E

F

obs.

G

H

I

J

MF49
hábito - sobre inflorescência de Oenocarpus bataua caída na liteira sobre o solo
em florestas de terra-firme; gregários.

píleo

- plano-convexo; circular a ligeiramente ovalado; cor
variando de branco a creme com
a maturidade; bege quando seco; com fibrilas salmão escuro,
remanescentes no centro, aglutinadas (figura B); região de inserção do estipe no píleo ligeiramente depressa, mas nem sempre; píleo imaturo em tom arroxeado (figura C); sulcado rasamente do centro à margem; contexto fino; ligeiramente translúcido se observado contra a luz;
margem encurvada a enrolada
quando seco, inteira; seco a subhigrófano; diâmetro 3 - 10 mm,
média 6.60 mm.

A

superfície himenial

lamelas subdistantes a subpróximas; com 2 séries de lamélulas,
raramente com 3 séries; faces
brancas a cremes; margens concolores; superfície abaxial concolor, ocasionalmente com mancha
difusa em tom rosado no centro;
finas; rasas; retas a subarqueadas; adnatas; irradiando a partir
de ponto excêntrico;

B

estipe

- cilíndrico, embora a
base possa ser ligeiramente mais
espessa (diâmetro 0.2 - 0.3 mm
na base e 0.2 mm no ápice);
subinserido, com micélio basal
tomentoso, delicado, em tom
alaranjado (figuras A, C e D);
branco a creme, metade inferior
do estipe em tom salmão, o restante branco a creme; de central
a excêntrico (figuras E, F e G);
quando seco marrom claro; fibriloso; pubescente; encurvado;
horizontal; retorcido quando seco; diâmetro 0.2 - 0.9 mm, média 0.48 mm, comprimento 2.5
- 10 mm, média 5.63 mm.

C

D

micélio

- externo; bege;
uma coleta apresentou pontos
marrons avermelhados no substrato próximo ao estipe (figura
E).

E

G

F

obs.

MF50
hábito - sobre inflorescência de Oenocarpus bataua caída na liteira sobre o solo
em florestas de terra-firme; gregários.
.

píleo

- aplanado; flabeliforme; branco acinzentado a creme; com centro bege acinzentado, mais escuro; sulcadoestriado, sulcos ligeiramente
mais escuros (figura B); contexto
muito fino, translúcido; margem
crenulada, com sulcos; superfície
sulcada devido a região de inserção das lamelas e lamélulas; diâmetro 2 - 6 mm, média mm.

superfície himenial

lamelas subpróximas; com intervenação; com 2 a 3 séries de
lamélulas; rasas; margens concolores mas um pouco mais claras quando secas; lamelas livres,
unindo-se antes de chegar ao
estipe; superfície abaxial translúcida.

A

estipe - reduzido; curvo; com
micélio basal bege alaranjado;
subexcêntrico; cilíndrico; diâmetro 0.3 mm, comprimento 1.5
mm.
micélio

- aparentemente

interno.

B

C

MF51
hábito - sobre inflorescência de Oenocarpus bataua na liteira sobre o solo em
florestas de terra-firme; gregários.

píleo

- pleurotóide na maturidade, ovalado quando imaturo
(figura F); aplanado; creme a
bege; seco; não brilhoso; sulcado rasamente, com sulcos concolores; liso a enrugado quando
seco; sob o estereoscópio com
minúsculas depressões; margem
encurvada a reta; diâmetro 2 - 9
mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; com uma a
duas séries de lamélulas, eventualmente com 3 séries; rasas,
lamelas mais fundas que lamélulas; com intervenação entre elas;
faces cremes; margens concolores, irregularmente serrilhadas;
sob o estereoscópio margem
minutamente pilosa, prolongando-se do estipe em direção às
margens das lamelas; superfície
abaxial concolor com lamelas;
subarqueadas.

estipe

- reduzido (figura D);
encurvado; bege, com base amarronzada; com recobrimento
fibriloso, orientado paralelamente ao maior eixo do estipe; ligeiramente pruinoso; subinserido,
com micélio tomentoso branco
na inserção com substrato; excêntrico ou lateral; cilíndrico mas
comprimento reduzido; diâmetro
0.4 mm, comprimento 1.4 mm.

A

B

C

E

micélio

- externo (figura A),
em tom verde-água esbranquiçado, com bordas de crescimento
vináceas; mas micélio externo
pode parecer ausente (figura D).

D

F

MF52
hábito - lignícolas, sobre galhos caídos na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; gregários.

píleo

- pleurotóide; flabeliforme com a maturidade, antes
circular a ovalado; laranja opaco,
variando de tons mais pastéis a
mais alaranjados; sulcado radialmente do ponto de inserção do
estipe no píleo até a margem;
membranáceo; superfície com
muitas marcas decorrentes das
inserções das lamelas no píleo,
formando aspecto reticulado;
seco; margem crenada, encurvada; fina; velutino; minutamente
enrugado; seco; diâmetro 3 18.5 mm, média 9 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces brancas
a cremes quando secos; com
intervenação e anastomose da
região entre as lamelas; lamelas
rasas, embora mais fundas que
área anastomosada; superfície
abaxial concolor com faces das
lamelas mas com a maturidade
fica discolor, marrom claro
(figura D); de adnexas a adnatas.

estipe

- reduzido; encurvado;
excêntrico; marrom avermelhado; pubescente com pêlos claros, subinserido, com micélio
basal branco, cotonoso, frouxo;
diâmetro 0.4 mm, comprimento
1.5 mm.

A

B

micélio - interno.

C

D

MF53
hábito - folícola e lignícola; sobre galhos finos e folhas na liteira fina sobre o solo
em florestas de terra-firme; frequentemente no pecíolo das folhas e nervuras, mas
também no limbo; solitários a dispersos; amplamente distribuído na Reserva Ducke.

píleo

- de hemisférico (figura
C) a convexo (figura B), ficando
aplanado (figura A) ou eventualmente subinfundibuliforme
(figura D) com a maturidade;
circular; com variação de cores,
de creme a bege acinzentado,
com tons ligeiramente amarronzados ao redor do centro; com
centro ligeiramente depresso,
frequentemente com ampla
mancha esbranquiçada, difusa;
margem mais clara, encurvada a
recurvada quando seco, inteira a
serrilhada com a maturidade;
sulcado-estriado rasamente com
a maturidade; velutino; minutamente enrugado; seco a subhigrófano; não brilhoso; contexto
fino, relativamente mais fino
quando expandido; diâmetro 2 17.2 mm, média 7.08 mm.

A

B

C

superfície himenial

lamelas próximas a subpróximas;
rasas; finas; com 1 a 2 séries de
lamélulas, raramente com nenhuma ou com 3 séries; livres,
frequentemente com linha característica, branca, relativamente
espessa, ao redor da inserção do
estipe no píleo (figuras M, N e
O), formada de um tecido branco, reticulado; faces e margens
cremes, eventualmente mais
rosadas (figuras N e R); retas a
subarqueadas; ligeiramente intervenadas quando seco; raramente algumas lamelas bifurcadas próximo à margem.

estipe

- cilíndrico, eventualmente um pouco mais espesso
no ápice; de central a subexcêntrico, raramente excêntrico; de encurvado a ereto; coloração homogênea pelo estipe, de
creme a ligeiramente mais escuro quando seco; ligeiramente
translúcido; subinserido, com

D

E

F

G

H

micélio basal branco, tomentoso,
geralmente em baixa densidade;
cartilaginoso; pubescente da
base ao ápice com pêlos brancos
curtos, mais abundantes e compridos na base; glabrescente;
oco, com coloração homogênea
no interior; diâmetro 0.3 - 0.9
mm, média 0.60 mm, comprimento 4.2 - 18.5 mm, média
8.18 mm.

micélio - externo; prateado; geralmente abundante próximo à base do estipe(figuras B
e C), mas pode ser pouco abundante ou praticamente ausente
(figura E), talvez em decorrência
da falta de umidade, causando
morte do micélio exposto. A figura Q pode indicar um estágio
intermediário.

I

J

K

L

M

obs.

N

O

P

Q

R

S

MF54
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; frequentemente no pecíolo e nas nervuras das folhas; solitários a gregários.

píleo

- convexo a planoconvexo; circular; com centro
ligeiramente depresso; bege a
marrom claro, com centro um
pouco mais escuro (figuras B, D
e E); sulcado-estriado do centro
à margem, estrias mais escuras;
velutino sob estereoscópio; seco
a subhigrófano; margem encurvada, fina, inteira a crenada,
eventualmente mais clara; quando crenada ligeiramente sulcadopregueado próximo à margem;
contexto fino; não brilhoso; diâmetro 1.3 - 4.4 mm, média 3
mm.

A

superfície himenial

lamelas subdistantes; com 1 a 2
séries de lamélulas; faces brancas a cremes, mais escuras
quando seco; margens concolores ou ligeiramente mais claras,
minutamente serrilhadas sob
estereoscópio, eventualmente
com recobrimento minutamente
pruinoso; adnexas a livres; alguns basidiomas com região ao
redor do estipe marrom avermelhado claro; moderadamente
fundas e finas; retas a subabauladas, quando jovem subarqueadas; superfície abaxial concolor
ou ligeiramente discolor.

B

estipe

- filiforme; inserido;
negro na base, substituindo gradualmente marrom a marrom
avermelhado a creme em direção ao ápice; aparência cartilaginosa no ápice quando jovem;
pubescente, com pêlos mais escuros e abundantes próximo à
base, ficando mais curtos e escassos em direção ao ápice; glabrescente; resistente; ereto; flexível a pouco flexível quando
seco; brilhoso; central; diâmetro

D

C

E

0.15 - 0.4 mm, média
0.26
mm, comprimento 6 - 18 mm,
média 10.80 mm.

micélio

- interno; com rizomorfos finos escuros (figura J).

G

F

I

J
obs.

H

MF55
hábito - lignícola e folícola, sobre galhos finos e folhas na liteira fina sobre o solo
em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- convexo a planoconvexo; circular; marrom claro
a bege; com centro com mancha
circular mais escura, marrom,
eventualmente ligeiramente depresso; sulcado-estriado, com
sulcos radiais fora do centro um
pouco mais escuros; margem
crenulada, encurvada, mais clara; contexto fino, minutamente
velutino; ; seco a subhigrófano;
não brilhoso; diâmetro 1.9 - 7
mm, média 4.72 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; moderadamente rasas; com 2 séries de
lamélulas, raramente com uma
série apenas; faces brancas a
cremes, minutamente pruinosas,
algo velutinas; margens minutamente franjadas sob estereoscópio, ligeiramente translúcidas,
mas concolores a olho nu; retas
a subabauladas; livres; finas;
superfície abaxial ligeiramente
discolor.

A

estipe

- cilíndrico; cartilaginoso; marrom escuro na base
substituindo gradualmente tom
mais claro em direção ao ápice,
com tom avermelhado e então
creme no ápice; central; inserido; pubescente em maior concentração na base; glabrescente;
não brilhoso; pode apresentar
cânulas longitudinalmente; resistente; oco; diâmetro 0.5 - 0.8
mm, média 0.62 mm, comprimento 10 - 19 mm, média 13.56
mm.

B

C

D

E

F

micélio - interno.

G

I

J

K
obs.

H

MF56
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, sobre o limbo; solitários.

píleo

- convexo; circular;
creme a bege ligeiramente esverdeado, com mancha amarronzada difusa no centro; margem
um pouco mais esverdeada, ligeiramente ondulada, encurvada
a enrolada quando seco; velutino; seco; não brilhoso; diâmetro
3 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces cremes
com margens discolores (cremes
esverdeadas, no mesmo tom do
píleo); região ao redor da inserção do estipe no píleo com linha
avermelhada (figura C); finas;
moderadamente rasas; com uma
série de lamélulas mas pouco
evidentes, incipientes.

A

estipe - filiforme; inserido;
marrom avermelhado na base
clareando ligeiramente em direção ao ápice; densamente pubescente; central; ereto; resistente; diâmetro 0.3 mm, comprimento 7 mm.
micélio - interno.

B

C

MF57
hábito - folícola e lignícola, sobre folhas e galhos finos na liteira sobre o solo em
florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- de convexo a aplanado; circular; creme a creme acinzentado, com ampla mancha no
centro, de
tom alaranjado
(figura D) a tom bege avermelhado, formando um degradê
mais claro em direção à periferia
(figuras C a E); centro ligeiramente depresso com a maturidade; rasamente sulcado fora do
centro, sulcado-estriado com a
maturidade; margens de crenuladas a serrilhadas e de encurvadas a retas com a maturidade,
eventualmente um pouco recurvadas; velutino sob estereoscópio; quando seco minutamente
enrugado; contexto fino, ligeiramente translúcido quando expandido; diâmetro 1.1 - 11.3
mm, média 6.84 mm.

A

superfície himenial

lamelas subdistantes a subpróximas; faces brancas a cremes;
com 2 série de lamélulas, mais
raramente com 1 ou 3 séries;
margens concolores, minutamente franjadas; retas; livres;
moderadamente rasas; finas;
raramente algumas lamelas bifurcadas; superfície abaxial com
mancha semelhante a mancha
da superfície do píleo (figuras G
e H).

B

estipe

- cilíndrico; inserido;
cartilaginoso; de branco a creme
homogeneamente pelo estipe,
raramente com base ligeiramente mais escura, amarronzada;
não brilhoso; superfície lisa, com
recobrimento aglutinado, flocoso, que se desprende com o
manuseio; central; minutamente
pubescentes sob estereoscópio,
com pêlos claros; resistente;
flexível; oco; diâmetro 0.5 mm,

D

C

E

comprimento 6 - 13.6 mm, média 9.10 mm.

micélio

- aparentemente
interno, mas em uma ocasião
externo, com aspecto prata recobrindo o substrato.

F

H

I
obs.

G

MF58
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a gregários.

píleo

- hemisférico; circular;
sulcado-estriado rasamente, irradiando de um disco distinto no
centro, mais claro, liso, de diâmetro 5 mm (figura B); marrom
claro, com estrias marrons um
pouco mais escuras, ocorrendo
nas marcas das lamelas e lamélulas; seco a subhigrófano; margem fina, encurvada, crenulada;
contexto muito fino, aspecto
quase translúcido sob vista inferior; diâmetro 18 mm.

superfície himenial

lamelas subpróximas; com 3 séries de lamélulas, lamélulas de
tamanho regular; faces marrons
claro; margens concolores, finamente serrilhadas; adnatas, com
região mais clara ao redor da
inserção do estipe no píleo, minutamente enrugada; finas; retas a subabauladas; moderadamente rasas.

A

estipe

- inserido; marrom
escuro na base, clareando gradualmente até a metade do
comprimento, quando muda
bruscamente para bege; cilíndrico, com porção próxima ao ápice
ligeiramente mais espessa; minutamente pubescente; não brilhoso; diâmetro 1.5 mm, comprimento 20 mm.

B

micélio - interno.

C

MF59
hábito - sobre galho fino na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme;
solitários.

píleo

- plano-convexo, com
região periférica quase sempre
encurvada para baixo (figura A);
com variações de tons marrons
escuros; tomentoso; com centro
amplo e rasamente depresso
(figura B); com sulcos rasos próximo à margem; margem irregularmente ondulada, inteira; contexto fino; seco; diâmetro 13
mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; muito rasas; faces brancas a cremes;
margens concolores; com 3 séries de lamélulas, mas irregularmente distribuídas; com variações de tamanho das lamélulas;
com intervenação conspícua
(figura C); livres; finas.

estipe - cilíndrico, ligeiramente mais espesso no ápice e
fino na base; subinserido, com
micélio basal branco, tomentoso,
pouco abundante (figura A);
marrom claro na base mudando
para bege; tomentoso, com maior concentração e comprimento
próximo à base; diâmetro 1.6
mm, comprimento 12 mm.
micélio - interno.

A

B

C

MF60
hábito - lignícola, sobre galho caído na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; gregários.

píleo

- aplanado; circular;
branco a creme; com centro ligeiramente depresso em tom
bege; fora da região central,
sulcado-pregueado rasa e radialmente em pequena quantidade
(figura A), sulcos em tom bege;
margem crenada, encurvada a
reta; recobrimento minutamente
arenoso, como pequeníssimos
cristais brilhando sob luz branca
no estereoscópio; contexto muito fino, membranáceo; diâmetro
1 - 1.6 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; raramente
bifurcadas; muito rasas; moderadamente espessas; faces brancas a cremes, minutamente pruinosas; margens concolores com
faces; superfície abaxial ligeiramente translúcida; retas; sob
vista lateral as lamelas ficam
expostas quando o basidioma
está expandido (figura C); adnexas a adnatas.

estipe - inserido; filiforme;
encurvado; marrom avermelhado
na base substituindo branco opaco próximo ao ápice; central a
subexcêntrico (figura B); minutamente pubescente; glabrescente; resistente; pouco brilhoso;
diâmetro 0.1 mm, comprimento
2.2 mm.
micélio - interno.

A

B

C

MF61
hábito - lignícola, sobre galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; frequentemente nas extremidades do galho; dispersos a gregários.

píleo

- de convexo a planoconvexo; circular; de branco a
creme acinzentado, a bege
quando seco (figura H); com
recobrimento fibriloso, escasso,
bege no centro, mas caractere
fugaz; seco; margem encurvada
a enrolada quando seco; velutino; minutamente enrugado; contexto fino; degrada rapidamente
quando úmido; não brilhoso;
quando seco com região periférica dobrada para baixo; diâmetro
2.4 - 3.5 mm, média 3 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; adnexas;
com uma série de lamélulas,
com algumas lamélulas bifurcadas desde jovem (figura F), apresentando intervenação com a
maturidade (figuras E e G); faces
brancas acinzentadas; margens
concolores a ligeiramente mais
escuras quando seco; muito rasas; finas; ligeiramente subdecurrentes; faces minutamente
pruinosas; superfície abaxial concolor; retas.

A

B

estipe

- cilíndrico a filiforme
quando seco; branco acinzentado a marrom escuro quando seco; inserido; subexcêntrico; longitudinalmente fibriloso quando
seco; retorcido; pubescente sob
estereoscópio, com pêlos mais
escuros próximo à base; central;
sob corte transversal tecido externo marrom, fino, circundando
medula bege, densa; diâmetro
0.2 - 0.3 mm, comprimento 0.3
mm.

micélio - interno; com manchas negras externas rente ao
substrato próximo aos basidiomas; sob estereoscópio com rizomorfos curtos, negros.

D

E

C

F

G

H

obs. dois basidiomas possuem o estipe e píleo fundidos (figura E).

MF62
hábito - sobre pontas de galhos finos caídos na liteira sobre o solo; provavelmente uma espécie habitante do dossel; gregários.

píleo

- plano-convexo; circular; sulcado-pregueado rasamente; marrom, com margem ligeiramente mais clara, minutamente serrilhada; velutino; com ponto escuro ou pequena papila escura, arredondada e rasa no
centro do basidioma (figura B);
margem crenada, encurvada;
contexto muito fino, membranáceo; seco; não brilhoso; diâmetro 1.7 - 2.3 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces marrons
(figura C); margens ligeiramente
mais escuras sob estereoscópio,
mas coloração não se restringe
apenas à margem, minutamente
serrilhadas; com colário concolor
com lamelas; subarqueadas.

estipe - filiforme; inserido
em rizomorfo (figura B) ou saindo bem próximo ao substrato;
em ambos os casos há formação
de nós; negro; não brilhoso; glabro a olho nu mas minutamente
pubescente sob estereoscópio,
em baixa densidade; glabrescente; central; diâmetro 0.1 mm,
comprimento 3.3 mm.

A

B

micélio

- notavelmente possui um emaranhado de rizomorfos melanizados, negros, não
brilhoso, diâmetro 0.25 - 0.30
mm, resistentes, inseridos em
galhos finos.

C

MF63
hábito - sobre pecíolo de folha na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários.

píleo

- truncado; circular; sulcado-pregueado; com padrão de
cores em degradê, sulcos creme
a bege e pregas marrom escuro,
um pouco mais claras próximo à
margem; com centro ligeiramente depresso, bege, com ponto
escuro a pequena papila escura
no centro; margem crenada,
encurvada; velutino; seco; não
brilhoso; quando seco apresenta
rachaduras na superfície; contexto muito fino; diâmetro 3 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; com colário; faces cremes, escurecendo
com maturidade; margens e colário ligeiramente discolores em
tom amarronzado; retas; profundidade 1.0 mm; lisas.

A

estipe

- filiforme; inserido
mas não diretamente com o
substrato, mas formando nó um
pouco acima do ponto de inserção; marrom escuro a negro;
glabro a olho nu mas minutamente pubescente; pouco brilhoso; glabrescente; central; diâmetro 0.2 mm, comprimento 12
mm.

B

micélio - interno.

D

C

MF64
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, inseridos próximo à nervura central de folha de dicotiledônea; gregários.

píleo

- plano-convexo a aplanado; circular; bege alaranjado
mudando para tom mais escuro
quando seco; com umbículo com
face concolor ou ligeiramente
mais clara; com papila escura,
aguda a arredondada no centro;
quando expandido centro mais
raso; seco; não brilhoso; margem encurvada, crenada; velutino; sulcado-pregueado rasamente; diâmetro 1.2 - 2.3 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces cremes;
com colário; margens e colário
concolores, ligeiramente discolores quando seco; retas; com superfície abaxial concolor com
faces; ligeiramente pruinosas
sob estereoscópio; grossas.

A

estipe - filiforme; inserido;
ereto; flexível; central; brilhoso;
glabro; negro na base substituindo tom mais claro no ápice; resistente; diâmetro 0.1 mm, comprimento 5.2 - 10 mm.
micélio - interno.

B

MF65
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- truncado; circular; sulcado-pregueado com sulcos ligeiramente mais escuros; vermelho amarronzado, algo vináceo; com centro ligeiramente
depresso, mais escuro; margem
crenada, fina, mais clara; quando seco amarronzado, sem distinção entre a margem e periferia do píleo; contexto fino; superfície fibrilosa, aderida, marrom;
diâmetro 2.2 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; fundas; faces
cremes, algo rosadas, minutamente pruinosas sob estereoscópio; margens discolores em tom
marrom avermelhado, mudando
para marrom escuro quando seco; finas; ligeiramente subdecurrentes; subarqueadas.

estipe - cilíndrico; filiforme;
brilhoso; inserido; central; cartilaginoso; ereto; pubescente na
região próxima à base, pêlos
claros e longos; ápice ligeiramente mais grosso; colapsou
quando seco, ficando frágil; diâmetro 0.3 mm, comprimento 37
mm.
micélio - interno.

A

B

C

MF66
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- truncado a convexo;
circular; umbilicado, com centro
depresso concolor e com papila
marrom (que escuresce mais
quando seco) em todo o umbílico; quanto mais maduro mais
fundo o centro depresso (figura
A); sulcado-pregueado; bege,
com sulcos ligeiramente mais
claros; seco; margem crenada,
encurvada a levemente recurvada, mais clara; velutino; contexto fino; diâmetro 2 - 4 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces
brancas a cremes com a secagem; com colário concolor; sem
lamélulas; retas; margens concolores, serrilhadas sob lupa de
mão; fundas; finas; superfície
abaxial discolor, bege (figura D).

A

estipe - filiforme; inserido;
marrom dourado homogêneo,
mudando para tom mais escuro
quando seco; brilhoso; central;
glabro; ereto; resistente; flexível; diâmetro 0.3 mm, comprimento 10 - 20 mm.
micélio - interno.

B

D

C

MF67
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- convexo; circular;
marrom claro a tom mais escuro
quando seco; com grande umbo
(figura A) um pouco mais escuro, amplo, projetado para fora
do píleo, enrugado; rasamente
pregueado; minutamente pruinoso em tom mais claro sob estereoscópio; velutino; contexto
fino, branco; não brilhoso; margem encurvada, ondulada, concolor; diâmetro 2 mm.

superfície himenial

lamelas distantes, faces brancas
a cremes; beges quando secas;
com amplo colário (figura C);
com margens e colário discolores
em tom marrom; com aspecto
pruinoso sob o estereoscópio;
moderadamente fundas e espessas; lisas; superfície abaxial concolor com faces das lamelas.

A

estipe - filiforme; inserido;
negro na base clareando gradualmente para tons amarronzados
a beges em direção ao ápice;
ápice um pouco mais espesso
quando seco; glabro; brilhoso;
central; ereto; um pouco fibriloso na base; diâmetro 0.3 mm,
comprimento 9.5 - 15 mm.
micélio

- interno; aparentemente formando mancha mais
clara com a decomposição do
substrato (figura A).

B

C

MF68
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- de convexo-aplanado
a subinfundibuliforme; circular;
centro com pequena papila escura, aguda, ou com ponto escuro
na maturidade; com variações
de tons de marrom, eventualmente com diferentes zonas concêntricas (figuras B e C); textura
rugosa, coriácea; não brilhoso;
margem com fascículos de pêlos
estrigosos, marrons avermelhados, aglutinando radialmente;
diâmetro 2.3 - 3.3 mm.

superfície himenial

lamelas próximas; com 2 séries
de lamélulas; faces marrons;
muito rasas; finas; retas; margens concolores; livres, unindose antes de tocar o estipe.

A

estipe

- cilíndrico; inserido;
central; marrom escuro; hirsuto;
quando jovem com pêlos longos,
escuros e rígidos, direcionados
para o ápice, fechando a região
himenial com as margens do
píleo; não oco, medula cinza escuro; diâmetro 0.6 mm, comprimento 7.4 - 11.8 mm.

C

micélio - interno.

B

D

MF69
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, no
limbo das folhas, mas também em nervuras; solitários a dispersos.

píleo

- convexo a plano convexo; circular; marrom acinzentado escuro; umbilicado, com
centro depresso ligeiramente
mais claro (figuras D e E), com
ponto escuro ou papila rasa, escura, arredondada; sulcadopregueado rasamente; superfície
com recobrimento micáceo, minutamente rugosa em alguns
pontos quando seco; pubescente
sob estereoscópio; densamente
velutino; margem encurvada,
crenada; contexto fino; diâmetro
3.1 - 4.1 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; com colário (figura H); faces marrons
claro a escuro; colário e margens
discolores, mais escuros quando
secos; margens minutamente
franjadas; retas; fundas; finas;
superfície abaxial concolor com
faces.

A

B

C

estipe

- filiforme; inserido
mas com pequeno disco basal
escuro; negro da base ao ápice
ou ligeiramente mais claro no
ápice; brilhoso; glabro; central;
ligeiramente pruinoso próximo
ao ápice; diâmetro 0.3 mm,
comprimento 11 - 18 mm.

E

micélio - interno.

D

F

G

H

MF70
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- truncado; circular; bege, mais claro próximo à margem e com o topo alaranjado
(no centro e nos sulcos rasos);
umbilicado, com pequena papila,
rasa, arredondada ou ponto escuro no centro; superfície velutina sob estereoscópio mas lisa a
olho nu; sulcado-pregueado muito rasamente, com sulcos alaranjados, mais escuros quando seco; margem crenada, encurvada;
contexto fino, laterais do centro
depresso ligeiramente rachadas
quando seco deixando a mostra
contexto creme; diâmetro 0.7 1.5 mm.

A

superfície himenial

lamelas distantes a subdistantes;
faces brancas a cremes quando
seco; com colário, concolor com
faces ou ligeiramente discolor;
margens concolores com faces;
retas; fundas; faces e margens
minutamente pruinosas; grossas;
superfície abaxial ligeiramente
mais escura.

estipe - filiforme; inserido;
marrom escuro na maturidade,
mas antes apenas na base, substituindo marrom mais claro e
então creme em direção ao ápice; central; retorcido quando
seco; resistente; glabro mas pequenas aglutinações podem indicar condição glabrescente; brilhoso; diâmetro 0.1 - 0.2 mm,
comprimento 9 - 14 mm.
micélio
morfos.

- interno; com rizo-

C

D

B

E

MF71
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; no
limbo e no pecíolo da folha; solitários a dispersos.

píleo

- truncado; circular;
marrom claro; sulcado pregueado rasamente; umbilicado, com
centro ligeiramente depresso,
mais claro, bege (figura B), com
pequeno ponto escuro no centro; glabro a olho nu, mas velutino sob estereoscópio; margem
crenada, de encurvada a recurvada (apenas na borda), então
ligeiramente mais clara; contexto
fino; todo o píleo escurece quando seco; diâmetro 0.8 - 1.3 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; com colário;
faces brancas a cremes; com
margens e colário ligeiramente
discolores, mais notável quando
seco; muito fundas; retas; finas;
superfície abaxial quase concolor
com píleo, mas mais esbranquiçada.

estipe - filiforme; inserido;
marrom escuro a negro, apenas
mais claro e ligeiramente mais
espesso próximo ao ápice; brilhoso; central; glabro; diâmetro
0.1 - 0.15 mm, comprimento 14
- 14 mm.

A

micélio - interno.

B

C

D

E

MF72
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- truncado; circular;
umbilicado, com centro depresso
com face mais clara, creme, contrastando com restante do píleo
marrom; com papila arredondada, escura, ampla no centro;
velutino; com recobrimento micáceo pouco abundante (figuras
B e C); sulcado-pregueado; margem crenada, encurvada; contexto muito fino; diâmetro 2.7
mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; com colário, ligeiramente discolor, marrom (figura D); faces cremes;
margens concolores; subarqueadas; finas; superfície abaxial discolor, ligeiramente mais escura;
margens minutamente flocosas.

A

estipe - filiforme; inserido no
substrato; negro; brilhoso; glabro; central; resistente; flexível;
ereto; diâmetro 0.2 mm, comprimento 32 mm.

C

micélio - interno.

B

D

MF73
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- plano-convexo a truncado; circular; de creme a bege,
geralmente com o topo ligeiramente mais escuro; umbilicado,
com centro ligeiramente depresso, com face mais clara e com
pequena papila marrom escura;
faces do centro depresso ligeiramente rachadas quando seco;
velutino; sulcado-pregueado,
com sulcos mais escuros quando
seco; margem crenada, encurvada, eventualmente mais clara;
contexto fino; diâmetro 1.2 - 2.2
mm.

superfície himenial

lamelas distantes; retas; faces
brancas a cremes; fundas; com
colário, ligeiramente discolor;
margens concolores; raramente
com uma lamélula.

A

estipe - filiforme; inserido;
negro a marrom escuro na base,
substituindo marrom mais claro
e então creme próximo ao ápice;
central; retorcido quando seco;
resistente; glabro; diâmetro 0.1 0.2 mm, comprimento 14 - 18
mm.
micélio

C

- interno; com rizo-

morfos.

B

D

E

F

MF74
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; dispersos.

píleo

- truncado; circular; sulcado-pregueado em baixa quantidade; de creme ligeiramente
translúcido a bege, sulcos ligeiramente mais escuros; umbilicado, com centro ligeiramente depresso, com amplo ponto marrom praticamente em todo o
centro (figuras B e C); velutino;
contexto muito fino; margem
crenada, de encurvada a recurvada, fina; diâmetro 0.8 - 1.6
mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces cremes
a beges, mais escuras quando
seco; margens concolores; fundas; agudamente arqueadas na
metade próxima ao estipe (figura
D) a subarqueadas; finas; com
colário, concolor ou ligeiramente
mais claro, com concentração de
tecido claro, fibriloso, com fibrilas orientadas com o eixo mais
longo do estipe.

A

estipe - filiforme; inserido;
de negro a marrom escuro na
base substituindo gradualmente
tom mais claro em direção ao
ápice; com fibras longitudinais
na superfície vista sob estereoscópio; resistente; flexível; central; retorceu quando secou; glabro; brilhoso; diâmetro 0.1 - 0.2
mm, comprimento 9 - 17 mm.

C

micélio - interno.

B

D

MF75
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; no
limbo da folha; dispersos.

píleo

- ampla e irregularmente campanulado; não perfeitamente circular quando expandido; umbilicado, com amplo centro depresso creme, com minúsculo ponto escuro no centro;
marrom claro, ligeiramente mais
claro em direção à margem; velutino; sulcado-pregueado, com
pregas minutamente enrugadas;
contexto muito fino, membranáceo; margem crenada com alguns pontos inteiros, reta a recurvada, fina; seco; diâmetro 7
mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces
brancas a cremes; com colário;
margens e colário discolores, em
tom marrom claro; sem lamélulas; finas; moderadamente rasas; retas; superfície abaxial
concolor com faces.

estipe

- filiforme; inserido
em rizomorfo mais espesso
(diâmetro 0.6 mm); negro a
marrom escuro; brilhoso; região
de contato com estipe formando
um nó; central; diâmetro 0.4
mm, comprimento 6 mm.

micélio

- interno; com rizomorfos negros; formando vários
nós.

A

C

B

D

MF76
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; sobre a borda da folha; dispersos.

píleo

- truncado; circular; creme; sulcado-pregueado rasamente; com margem mais clara,
branca, fina, frágil, de encurvada
a recurvada, ligeiramente crenada; rasamente umbilicado, com
mancha escura, difusa, no centro; quando seco marrom a marrom escuro no umbículo, apresentando rachaduras concêntricas; velutino; seco; não brilhoso;
contexto fino; diâmetro 1.8 - 2.5
mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces cremes a um pouco mais escuras
quando seco; com colário, com
fibrilas voltadas para o estipe;
margens e colário concolores
com margens (figura C); moderadamente fundas e finas; subarqueadas; faces minutamente
pruinosas.

estipe

- filiforme, inserido no
substrato (figura D); base negra
a marrom escuro, transição em
degradê para tom mais avermelhado e então creme e branco
opaco próximo ao ápice; glabro;
comprimido lateralmente quando
seco; pouco brilhoso; central;
resistente; ligeiramente rígido
quando seco; diâmetro 0.2 mm,
comprimento 9 -13 mm.

micélio

- interno; com rizomorfos finos na borda da folha.

A

B

C

D

E

MF77
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; no
limbo e nervuras das folhas; dispersos.

píleo

- convexo a truncado;
circular; sulcado-pregueado;
marrom claro; umbilicado, com
centro ligeiramente depresso,
um pouco mais claro, com ponto
escuro; seco; margem crenada,
encurvada; velutino; contexto
muito fino; diâmetro 1 - 1.2 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces cremes;
fundas; sem lamélulas; com colário; margens concolores; finas.

estipe - filiforme; inserido;
negro a marrom escuro, mais
claro apenas próximo ao ápice;
com aspecto retorcido quando
seco; ereto; resistente; pouco
brilhoso; flexível; diâmetro 0.2
mm, comprimento 19 mm.

A

micélio - interno.

B

MF78
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; frequentemente no limbo da folha, mas também em nervuras; solitários a dispersos.

píleo

- de cônico-convexo a
plano-convexo; circular; sulcadopregueado rasamente; creme
pálido (figura B) a bege (figura
A); umbilicado, com centro ligeiramente depresso com ponto
minúsculo escuro; margem crenada, encurvada; velutino; diâmetro 2 - 4.5 mm, média 3 mm.

superfície himenial

lamelas distantes a subdistantes;
faces cremes; com colário, pouco nítido quando jovem (figura
E); eventualmente com uma série de lamélulas (figura F), mas
irregulares e raras; margens e
colário concolores; superfície
abaxial concolor mas discolor
com a idade; finas; rasas; subarqueadas a retas.

estipe - filiforme; negro a
marrom escuro na base clareando para marrom a marrom claro
e então bege próximo ao ápice;
central; inserido; brilhoso; glabro; ereto; resistente; flexível;
diâmetro 0.2 - 0.4 mm, média
0.3 mm, comprimento 16 - 41
mm, média 28.5 mm.
micélio - interno.

A

B

C

E

D

F

G

MF79
hábito - sobre o limbo e próximo à borda de folhas na liteira fina sobre o solo em
florestas de terra-firme; gregários.

píleo

- plano-convexo; circular; bege, com centro marrom
escuro, ligeiramente depresso,
mudando radial e gradualmente
para marrom mais claro, um
pouco avermelhado a bege em
direção à margem; quando seco
homogeneamente marrom claro;
sulcado do centro à margem;
velutino; margem encurvada,
denteada (figura B); contexto
fino; diâmetro 2 - 2.5 mm.

superfície himenial

lamelas subpróximas; com 2 séries de lamélulas, mais raramente com 1 ou 3 séries; faces beges claro; livres; margens concolores, minutamente franjadas
sob estereoscópio; retas; faces
pruinosas.

estipe - filiforme; inserido;
marrom avermelhado a marrom
escuro quando seco; central;
densamente pubescente próximo
à base, pêlos mais claros próximos ao ápice, mas glabrescente
nessa região, pêlos mais escuros
e curtos em direção à base; encurvado; diâmetro 0.25 mm,
comprimento 1.5 - 4 mm.
micélio

A

B

- possivelmente ex-

terno.

C

MF80
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- truncado; circular;
marrom avermelhado, a roxo
escuro quando seco; sulcadopregueado; umbilicado, com
centro ligeiramente depresso,
com pequeno ponto escuro nele;
margem encurvada, crenada;
contexto fino; seco; não brilhoso; velutino; ligeiramente enrugado quando seco; diâmetro 2.3
mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces cremes
róseas a beges quando secas;
com colário, ligeiramente discolor; superfície abaxial discolor;
margens inteiras, discolores;
faces pruinosas.

estipe - filiforme; inserido;
na base marrom escuro, mas
restante dourado, apenas branco
opaco próximo ao ápice; central;
resistente; flexível; brilhoso; glabro; diâmetro 0.2 mm, comprimento 24 mm.

A

B

micélio - interno.

D

C

MF81
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- plano-convexo; circular; sulcado-pregueado rasamente, com centro marrom avermelhado, com coloração expandindo-se para os sulcos; com pequena papila rasa, concolor com
centro; com aglutinação de hifas
próximo à papila, em tom creme
(figura B); pregas marrons claro
a beges; margem crenada, encurvada a enrolada, fina; contexto muito fino; , velutino; diâmetro 6 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; finas; moderadamente fundas; livres; faces cremes; com colário, concolor em condição natural mas
ligeiramente mais escuro quando
seco, marrom; margens franjadas sob estereoscópio, ligeiramente discolores.

estipe - filiforme; inserido;
marrom, com ovos de insetos
depositados e aderidos na superfície, principalmente próximo à
base; central; resistente; glabro;
colapsou quando seco; brilhoso;
ereto; diâmetro 0.4 mm, comprimento 17.3 mm.
micélio - interno.

A

B

C

MF82
hábito - sobre pecíolo de folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários.

píleo

- aplanado; circular;
com recobrimento fibriloso marrom, organizados do centro à
margem, muito mais concentrado no centro formando mancha
marrom escura sobre fundo bege; margem erosionada, reta,
com presença de feixes de fibrilas; contexto fino; seco; não brilhoso; diâmetro 13 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces cremes; margens concolores; finas;
com uma série de lamélulas variando em extensão e disposição;
subdecurrentes; superfície abaxial ligeiramente mais pálida que
face das lamelas; faces ligeiramente pruinosas.

A

estipe

- cilíndrico; marrom
escuro; inserido; pubescente;
central; ereto; resistente; flexível; diâmetro 0.9 mm, comprimento 14 mm.

micélio

- interno; com micélio de conexão bege e rizomorfos
conectando pecíolo da folha onde a frutificação foi coletada e o
limbo de outra (figura D); com
crescimento de micélio branco,
cotonoso, na outra extremidade
do pecíolo que foi cortada na
ocasião de coleta.

B

D

C

MF83
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- convexo-aplanado;
circular; marrom; com centro
ligeiramente depresso formando
cavidade rasa e circular (figura
B); sulcos rasos pouco evidentes
fora do centro até a margem;
pubescente sob estereoscópio,
em maior abundância no centro;
margem inteira, grossa, encurvada a enrolada; contexto fino;
diâmetro 7.8 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces
brancas; com nenhuma a uma
série de lamélulas; lamélulas
com extensão variável; margens
concolores, lisas; moderadamente rasas; finas; subarqueadas;
superfície abaxial discolor amarronzada; faces minutamente
pruinosas; de adnata a ligeiramente subdecurrente.

estipe

- cilíndrico, mas ligeiramente mais espesso no ápice;
branco, concolor com lamelas;
comprimido lateralmente; com
região acanalada longitudinal
mente próximo ao ápice (figura
D); minutamente tomentoso;
pêlos curtos e brancos, um pouco mais compridos na base; inserido; central; diâmetro 1.4
mm, comprimento 8.3 mm.

micélio

A

B

- externo, abundan-

te.

D

C

MF84
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- aplanado; circular;
marrom claro; centro ligeiramente depresso; não brilhoso; superfície vilosa, apressa; contexto
fino; margem inteira, reta a ligeiramente encurvada quando seco; diâmetro 3.5 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; com 1 a 2
séries de lamélulas; retas; faces
pruinosas, marrons claras a marrons escuros quando seco; adnexas a adnatas; margens fimbriadas, flocosas; moderadamente
finas; rasas.

A

estipe

- cilíndrico; central;
sub-inserido, com micélio basal
creme estrigoso; pubescente da
base ao ápice; glabrescente;
marrom escuro; ereto; rígido
quando seco; diâmetro 0.5 mm,
comprimento 6.9 mm.

micélio - interno.

B

C

MF85
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- de plano-convexo a
aplanado; circular; creme a bege, um exemplar com mancha
marrom no centro (figura B);
centro ligeiramente depresso;
velutino; sulcado rasamente próximo à margem; margem de encurvada a reta, crenada, um
pouco mais clara; diâmetro 1.4 6.5 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes a subpróximas; faces brancas a cremes;
livres a adnexas; retas a subabauladas; finas; rasas; com 1-2
séries de lamélulas; lamélulas
com extensão variável; com intervenação incipiente (figuras E
e G); margens minutamente serrilhadas, ligeiramente mais claras; superfície abaxial ligeiramente discolor, em tom mais
escuro.

estipe - filiforme; inserido;

marrom escuro a negro na base,
substituindo gradualmente tons
mais claros em direção ao ápice;
ereto a ligeiramente encurvado;
central; densamente pubescente
no ápice tornando menos abundante na base, pêlos claros no
ápice tornando marrom claro
próximo à base; brilhoso; resistente; flexível; oco; diâmetro
0.25 - 0.3 mm, comprimento 2.8
- 9.7 mm.

A

B

C

D

E

F

G

micélio

- interno; com rizomorfos abundantes.

MF86
hábito - sobre folhas e galhos finos na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- aplanado; circular;
branco; com minúsculos pêlos se
projetando para fora do píleo;
subhigrófano; quando seco com
aspecto amarronzado; diâmetro
0.7 - 1 mm.

superfície himenial

lamelas reduzidas; extremamente rasas; superfície abaxial concolor com píleo; subhigrófano.

estipe - filiforme; inserido;
marrom na base clareando gradualmente para marrom claro
próximo ao píleo; não brilhoso;
resistente; ereto; central; diâmetro 0.1 mm, comprimento
11
mm.
micélio - interno.

A

B

MF87
hábito - sobre pecíolo de folha de Oenocarpus bataua caída na liteira; gregários.

píleo

- convexo; circular a
ligeiramente flabeliforme; margem encurvada, crenada, acompanhando pregas das lamelas;
laranja no centro e estrias radiais, ligeiramente translúcido;
subhigrófano; sob estereoscópio
minúsculos grãos em tom laranja
aderidos à superfície; contexto
muito fino; diâmetro 0.8 - 2.1
mm.

superfície himenial

lamelas distantes; com superfície
himenial poróide ou colário remanescente?; margens discolores em tom laranja, pruinosas;
faces cremes, minutamente pruinosas, com formatos variados;
moderadamente grossas e fundas; superfície abaxial alaranjada.

estipe - ausente nos primórdios; com inserção lateral ou
superior; cilíndrico mas ligeiramente mais espesso e pubescente na inserção com substrato;
alaranjado nessa região mas em
tom bege no restante; cartilaginoso; com minúsculos grãos alaranjados; diâmetro 0.3 mm,
comprimento 0.5 - 8 mm.

A

B

micélio - interno.

C

MF88
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; frequentemente na nervura central das folhas, mas também no limbo; dispersos a
gregários.

píleo

- convexo a planoconvexo; circular; bege a marrom escuro, em tom homogêneo
pelo píleo; de minutamente pubescente a velutino-lanoso quando seco; centro ligeiramente depresso, um pouco mais escuro;
margem encurvada, discretamente crenulada; rasamente
sulcado próximo à margem
(figura C); seco, não brilhoso;
diâmetro 1.3 - 4 mm, média
2.58 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; com 1 a 2
séries de lamélulas (figura E);
faces e margens concolores, de
beges a marrons; livres; quando
jovens faces minutamente pruinosas; finas; moderadamente
fundas.

estipe - filiforme; inserido;
central; pubescente, na base
pêlos rígidos e escuro mas em
direção ao ápice mais claros,
curtos e delicados; glabrescente
próximo ao ápice; ereto; resistente; negro da base até quase o
ápice, onde apresenta padrão de
substituição gradual de tons
marrons a beges no ápice; não
brilhoso; flexível a rígido quando
seco; comprimido lateralmente
quando seco; diâmetro 0.2 - 0.3
mm, comprimento 10 - 19 mm,
média 14.40 mm.

A

C

B

D

F

micélio

- interno; com rizomorfos finos aderidos ao substrato, conectando diferentes folhas na liteira.

E

G

MF89
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- aplanado; circular;
com coloração bege no centro,
circundada por região marrom,
tornando marrom avermelhado
escuro e então tom acinzentado
na margem; velutino, sendo glabrescente na margem; margem
inteira, reta, grossa, arredondada; coriáceo; contexto fino; diâmetro 4.4 mm.

superfície himenial

lamelas próximas; retas; com 2 a
3 séries de lamélulas, raramente
com uma série; livres, aderidas
a um tecido reticulado presente
na região de inserção do estipe,
creme (figura C); faces marrons
com recobrimento pruinoso
branco, abundante; rasas; finas;
margens concolores.

estipe - central; cartilaginoso; cilíndrico, achatado no ápice;
pubescente na base sendo glabrescente em direção ao ápice;
marrom claro, tornando-se marrom escuro próximo ao ápice;
com micélio basal branco, tomentoso, abundante (figura A);
oco; resistente; flexível; diâmetro 0.5 mm, comprimento 12
mm.

A

B

micélio

- externo, presente
na região inferior da folha.

C

MF90
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, sobre pecíolo e limbo das folhas; solitários.

píleo

- circular; planoconvexo; creme a tom róseo;
com centro amplo ligeiramente
depresso, um pouco mais claro;
superfície sulcada rasamente
próximo à margem, sulcos eventualmente um pouco mais escuros (figura C); enrugado quando
seco; margem crenulada, encurvada; contexto fino; escurece
para bege quando seco; com
esporada branca depositada sobre substrato; diâmetro 4.5 - 5.2
mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces cremes a cremes róseas; com 2
séries de lamélulas; lamélulas
homogêneas; rasas a muito rasas (figura E); retas; moderadamente finas; adnexas; margens
concolores, minutamente pruinosas, ocorrendo aglutinação, ficando com aspecto pruinosasflocosas; superfície abaxial concolor com faces, mas com mancha difusa no centro.

estipe - filiforme; inserido;
marrom na base substituindo
creme em direção ao ápice; minutamente pubescente; glabrescente; central; ereto a encurvado; flexível; não brilhoso; diâmetro 0.3 mm, comprimento 5 - 6
mm.

A

C

B

D

micélio - interno.

E

F

MF91
hábito - sobre galho na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- de cônicocampanulado a cônico quando
seco; circular; sulcadopregueado rasamente fora do
centro; centro liso, marrom avermelhado, com sulcos em tom
bege, fora do centro e pregas
mais escuras que centro; margem crenada, fina, recurvada
(mais acentuadamente quando
seco); contexto muito fino; velutino; diâmetro 3.5 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; faces brancas;
margens ligeiramente discolores,
mas pouco evidente quando
fresco, nítido quando seco; abauladas; com colário, cilíndrico,
grosso, concolor com faces; finas; fundas; superfície abaxial
discolor, em tom marrom avermelhado (figura C).

A

estipe

- filiforme; com micélio basal, tomentoso, marrom
claro; estipe marrom escuro na
base, gradualmente substituindo
tom mais claro em direção ao
ápice; ligeiramente dourado
quando seco; brilhoso; retorcido
após secagem; central; glabro;
diâmetro 0.4 mm, comprimento
18 mm.

micélio

B

- externo; bege es-

branquiçado.

D

C

MF92
hábito - sobre galhos finos e folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- plano-convexo a aplanado; não perfeitamente circular; superfície em tom salmão,
não brilhosa, manchada com
tom mais escuro no centro e em
tonalidades mais claras distribuídos irregularmente (figuras C e
D); velutino; minutamente enrugado; margem inteira, reta; contexto fino, creme; com sulcos
rasos próximo à margem; glabro; diâmetro 14 mm.

superfície himenial

lamelas subpróximas; faces
brancas a cremes; margens concolores; livres a adnexas; com 2
séries de lamélulas, menos frequentemente com uma série;
superfície abaxial discolor, em
tom salmão; finas; retas a subabauladas.

A

estipe - cilíndrico; com micélio basal branco a bege amarelado, tomentoso (figuras H e I);
marrom avermelhado na base
gradualmente substituindo tom
mais claro, bege, em direção ao
ápice; central a excêntrico
(figuras E e F); não brilhoso;
oco; ereto; glabro; diâmetro 1.0
mm, comprimento 26 mm.
micélio - externo; bege esbranquiçado a tom mais amarelado; abundante; sobre galhos
finos e folhas na liteira.

C

B

D

E

F

G

H

obs.

I

MF93
hábito - sobre folhas e galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários a dispersos.

píleo

- de hemisférico a convexo a campanulado (figura C);
circular; rasamente sulcadopregueado; centro marrom claro,
algo oliváceo, cujo tom irradia-se
pelos sulcos rasos até a margem
(figuras B e C); região entre sulcos um pouco mais escura e esverdeada, olivácea; velutino,
com pêlos brancos, abundantes;
margem crenada, ligeiramente
recurvada, fina; contexto muito
fino; seco; escurece quando seco, ficando minutamente enrugado; diâmetro 7.5 - 11 mm, média 9.38 mm.

superfície himenial

A

lamelas subdistantes; com nenhuma a uma série de lamélulas;
lamélulas com tamanho variável;
faces
cremes, beges quando
seco; superfície abaxial discolor,
mais escura, com região escura
ao redor do estipe; de retas a
subabauladas; livres; margens
discolores quando seco, em tom
marrom; faces minutamente pruinosas; finas; moderadamente
fundas.

estipe - cilíndrico; central;
marrom avermelhado substituindo tom mais claro em direção ao
ápice; com micélio basal, tomentoso a estrigoso, de branco a
bege com a maturidade; retorcido quando seco; glabro a olho
nu; minutamente pubescente
sob estereoscópio; ereto; flexível;
resistente; cartilaginoso;
sob corte transversal com região
interna branca e externa marrom; oco; diâmetro 0.5 - 1.2
mm, comprimento 28.5 - 42 mm.

micélio - externo; pouco
evidente e abundante.

C

B

E

D

F

MF94
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme, raramente sobre galhos finos; geralmente em microambientes úmidos na liteira; solitários a gregários.

píleo

- de convexo a aplanado; circular; branco, com variações de tons, de branco alvo
quando jovem a branco sujo,
geralmente com mancha creme
no centro; contexto muito fino;
sulcado radialmente, com sulcos
ligeiramente mais escuros e devido ao contexto fino a intervenação das lamelas é aparente na
superfície; com a idade aparecem manchas amareladas e o
píleo como todo escurece; margem reta, inteira, eventualmente
erosionada em alguns pontos;
seco; não brilhoso; glabro; diâmetro 9 - 28 mm, média 19.33
mm.

A

superfície himenial

lamelas subdistantes; com até 3
séries de lamélulas, frequentemente apresentando intervenação e anastomose (figuras D e
E), porém não as lamelas; faces
brancas, concolores com píleo;
muito rasas, mas lamelas mais
fundas que região anastomosada; finas; margens concolores;
livres a adnexas; retas.

B

estipe

- cilíndrico; central;
oco; marrom escuro desde a
base substituindo marrom avermelhado e tom mais claro em
direção ao ápice; com micélio
basal, de creme a bege (figuras
F e G), estrigoso; minutamente
pubescente sob estereoscópio,
glabro a olho nu; ereto; flexível,
mas rígido quando seco; oco;
brilhoso; diâmetro 0.6 - 1.1 mm,
média 0.87 mm, comprimento
31 - 50 mm, média 30.58 mm.

micélio - externo; abundante; bege esbranquiçado; com
acúmulos pontuais de gotas tras-

D

C

translúcidas, amareladas a alaranjadas (figura H); eventualmente com cordões miceliais
beges.

E

F

H

obs.

G

MF95
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; dispersos.

píleo

- convexo a planoconvexo; circular; branco sujo;
com papila rasa, em tom pastel
amarelo-limão (figura C); sulcado rasamente do centro à margem; margem fina, ligeiramente
recurvada, irregularmente crenada; seco; contexto fino; sob estereoscópio com textura de gesso quando seco; rachando em
alguns pontos; não brilhoso; diâmetro 2.2 - 5.2 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces
brancas a cremes; margens concolores; livres; finas; profundidade 0.9 mm; com estruturas globosas, brancas, aderidas às faces de algumas lamelas (figura
D); subabauladas; superfície abaxial concolor com faces.

estipe - filiforme; central;
brilhoso; marrom dourado, algo
avermelhado, substituindo tom
bege em direção ao ápice; base
bege, mais espessa; com micélio
basal minutamente tomentoso;
glabro; longitudinalmente fibriloso; oco; retorcido quando seco;
diâmetro 0.25 mm, comprimento
13 mm.

A

B

micélio - externo; pouco
evidente, mas conectando folhas
de diferentes espécies de plantas
à folha de onde estavam inseridos os basidiomas coletados.
D

C

MF96
hábito - sobre galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- de cônico quando imaturo a convexo, eventualmente
plano-convexo; circular; umbonado, com umbo proeminente,
um pouco mais escuro (figuras A
e B); laranja ferrugíneo; velutino; seco; não brilhoso; margem
inteira; encurvada; minutamente
enrugado; contexto fino; píleo
escurecido para tom marrom
quando seco; diâmetro 1.6 - 6.3
mm.

superfície himenial

lamelas subpróximas a próximas;
faces brancas; superfície abaxial
e margens das lamelas e lamélulas concolores; com 2 a 3 séries
de lamélulas; margens minutamente serrilhadas; rasas; finas;
retas a subabauladas; livres;
eventualmente com fibrilas aglutinadas, difusas, avermelhadas,
ao redor da inserção do estipe
no píleo ou nas faces; lamelas
em tom creme quando secas.

estipe - cilíndrico; ereto, ligeiramente encurvado próximo à
base; marrom escuro na base
substituindo gradualmente tom
mais claro, de marrom claro a
bege, em direção ao ápice; escurece nesse sentido com a maturidade; com micélio basal branco,
estrigoso, abundante; central;
não brilhoso; oco; resistente;
glabro; diâmetro 0.3 - 0.5 mm,
comprimento 4 - 12 mm.

A

B

micélio - externo; em tom
bege esverdeado, pouco abundante, formando uma camada
ligeiramente translúcida.

C

MF97
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- plano-convexo; circular; velutino; laranja ferrugíneo
claro, um pouco mais escuro no
centro; escureceu quando seco;
margem inteira, encurvada; seco; não brilhoso; contexto fino;
minutamente pruinoso sob estereoscópio, mas em baixa densidade; com superfície formando
zonas concêntricas em alto relevo ao redor do centro (figura B);
diâmetro 3.9 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; com 1 série
de lamélulas; faces brancas a
cremes quando seco; margens
discolores, em tom alaranjado
(figura C), ficando mais nitidamente discolores quando seco;
retas; livres; com região discolor
ao redor da inserção do estipe
no píleo; rasas; superfície abaxial concolor com faces.

estipe - filiforme; central;
ereto; retorcido longitudinalmente quando seco; com micélio
basal estrigoso, bege (figura D);
brilhoso; marrom avermelhado
da base ao ápice; pubescente;
oco; flexível; comprimido lateralmente quando seco; diâmetro
0.4 mm, comprimento 23 mm.
micélio

A

B

- externo, bege, a-

bundante

D

C

MF98
hábito - sobre folhas e galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários a dispersos.

píleo

- convexo, eventualmente com pequena projeção no
centro (figura B); circular a elipsóide (figuras E e F, respectivamente); laranja vivo, escurecendo para tom ferrugíneo quando
seco; velutino; superfície lisa,
mas com estrias mais escuras
discretas radialmente; seco; contexto fino; margem encurvada,
inteira a levemente crenada,
espessa, concolor; não brilhoso;
diâmetro 6.5 - 7.5 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; laranja
opacas, mas região central eventualmente amarelada (figura E);
muito rasas; com 1 a 2 séries de
lamélulas; superfície abaxial laranja opaco; livres; grossas; retas; faces ligeiramente pruinosas; margens concolores.

A

estipe

- cilíndrico; central;
bege opaco um pouco mais escuro e alaranjado na base; com
micélio basal branco a bege com
a maturidade, estrigoso; glabro;
ereto, ligeiramente encurvado
próximo à base; resistente; rígido; cartilaginoso; retorcido
quando seco; oco, quando seco
comprimido lateralmente; diâmetro 0.8 - 1.0 mm, comprimento
13 - 16 mm.

micélio

- externo; bege esbranquiçado, abundante (figuras
B e D).

C

B

D

E

F

MF99
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- cônico-convexo; circular; com centro marrom escuro,
enrugado (figura C), clareando
ligeiramente em direção à margem; densamente velutino; rasamente sulcado-pregueado; margem agudamente crenada, encurvada; contexto fino; seco;
diâmetro 12 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; com uma série de lamélulas, com variações
de extensão entre as lamélulas
(figura D); faces brancas a cremes quando seco; superfície abaxial discolor com faces, marrom; finas; subabauladas; moderadamente rasas; livres; margens concolores com faces.

A

estipe

- cilíndrico; marrom
na base mudando gradualmente
para marrom dourado em direção ao ápice; brilhoso; oco; glabro; com micélio basal bege,
tomentoso; diâmetro 0.9 mm,
comprimento 50 mm.

micélio - externo, bege.

B

D

C

MF100
hábito - sobre folhas e galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; dispersos.

píleo

- de cônico-convexo a
aplanado; circular; marrom; velutino; rasamente sulcado radialmente; centro com pequena papila, ampla; ligeiramente mais
escuro no centro, clareando em
direção à margem; margem recurvada, lisa, erosionada em
alguns pontos; contexto fino;
seco; diâmetro 18 - 19 mm.

superfície himenial

lamelas próximas; faces brancas
a cremes quando seco; com 2 a
3 séries de lamélulas; com intervenação entre lamélulas, eventualmente apresentando bifurcações; rasas, lamélulas mais rasas; livres, com região ao redor
da inserção do estipe com linha
marrom claro (figura C); retas a
ligeiramente subabauladas; finas; superfície abaxial discolor,
marrom esbranquiçada; margens
concolores.

A

estipe

- cilíndrico; marrom
avermelhado escuro na base
substituindo gradualmente bege
e branco opaco próximo ao ápice
(figura B); oco; com micélio
basal esbranquiçado, tomentosoestrigoso; central; não brilhoso;
resistente; ereto; diâmetro 1.0
mm, comprimento 31 - 47 mm.

micélio

C

- externo, abundan-

te, bege.

B

D

MF101
hábito - sobre galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- aplanado; circular;
com centro umbonado ligeiramente mais escuro; enrugado;
sulcado do centro à margem nas
inserções das lamelas e lamélulas; densamente velutino; margem crenada, fina, de reta a recurvada; não brilhoso; contexto
muito fino; seco; diâmetro 28
mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; com 2 a 3
séries de lamélulas; faces cremes; margens concolores; finas;
retas a subabauladas; faces pruinosas; algumas lamélulas com
intervenação incipiente; livres;
superfície abaxial discolor, marrom (figura C).

estipe - cilíndrico; oco; ereto;
fibriloso longitudinalmente; retorcido quando seco; glabro;
vermelho amarronzado escuro
mudando para tom mais claro
próximo ao ápice; pouco brilhoso; base de difícil visualização no
substrato, provavelmente com
micélio basal; diâmetro 1.4 mm,
comprimento 46 mm.
micélio

- externo; bege com
linha de crescimento marrom
avermelhado (figura D).

A

B

D

C

MF102
hábito - sobre galhos caídos e folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- de cônico-convexo a
convexo; circular; marrom escuro por todo o píleo; sulcado rasamente, quando jovem apenas
próximo à margem, com a maturidade sulcos do centro à margem; velutino; centro com mancha aglutinada, marrom em tom
ferrugíneo (em mais de uma ocasião ocorreu predação nessa
região, veja figuras C e D); minutamente enrugado; margem
crenulada, encurvada, fina; contexto fino, creme a marrom claro; diâmetro 6.9 - 22 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces
brancas a cremes (figuras G, H e
I); margens ligeiramente discolores, marrons; livres; com 1 a 2
séries de lamélulas, eventualmente com 3 séries com a maturidade; discolores na região de
inserção do estipe no píleo; com
pigmentação marrom se espalhando na superfície abaxial;
finas; superfície abaxial concolor
com faces, mas apresenta sinais
de descoloração (figuras H e I);
retas a subabauladas; profundidade da lamela 1.6 mm.

estipe

- cilíndrico; cartilaginoso; com micélio basal tomentoso-estrigoso, de branco a bege
(figuras A, J e K); em uma ocasião o micélio basal formou um
disco basal disforme (figura D);
escurecendo gradualmente da
base ao ápice, de marrom escuro
a marrom avermelhado na base
substituindo tom alaranjado, a
bege e creme próximo ao ápice;
glabro a olho nu mas pubescente
em tom bege sob estereoscópio;
central; brilhoso; oco; com primórdio de basidioma com píleo
alaranjado e estipe amarelado
(figura K); diâmetro 0.7 - 1.3

A

B

D

F

C

E

mm, média 1.04 mm, comprimento 12 - 41 mm, média 18.33
mm.

micélio

- externo, bege, de
abundante (figuras A e J) a pouco evidente.

G

H

I

J

obs.

K

MF103
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; dispersos.

píleo

- de cônico-convexo a
aplanado; circular; ligeiramente
umbonado; velutino; laranja ferrugíneo; sulcado rasamente próximo à margem; minutamente
enrugado; contexto fino; seco;
não brilhoso; margem de encurvada a recurvada, grossa, crenulada; diâmetro 2.5 - 11.5 mm.

superfície himenial

lamelas subpróximas; faces
brancas; finas; com 1 a 2 séries
de lamélulas; com intervenação
incipiente entre lamélulas; margens concolores, mas aparentemente são levemente discolores em tom ferrugíneo nos basidiomas mais jovens; superfície
abaxial discolor em tom laranja
ferrugíneo (figura D), antes mais
esbranquiçada; livres; retas a
subabauladas; faces ligeiramente
pruinosas sob estereoscópio.

estipe - cilíndrico; com micélio basal branco, tomentoso, que
escurece para tom bege com a
maturidade; bege dourado a
marrom avermelhado quando
seco substituindo branco opaco
em direção ao ápice; glabro;
central; brilhoso; ereto; retorcido
quando seco; aspecto cartilaginoso; diâmetro 0.4 mm, comprimento 7.5 - 27.5 mm.

A

B

micélio - externo, bege,
translúcido quando seco, deixando aparente o substrato; com
micélio branco, cotonoso, crescendo a partir do estipe (figura
A, basidioma direito).

D

C

MF104
hábito - sobre folhas e galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários a dispersos.

píleo

- de plano-convexo a
aplanado; frequentemente circular, mas eventualmente erosionado de forma irregular; laranja
ferrugíneo, com variações de
tons, entre laranjas e marrons
quando seco; quando jovem com
centro ligeiramente umbonado
(figura D), com a maturidade
centro estreito ligeiramente depresso em tom mais escuro, clareando em direção à margem
(figuras E e F); escurece para
marrom quando seco; minutamente velutino; às vezes com
aspecto pruinoso sob estereoscópio; quando seco apresenta
rachaduras superficiais; não brilhoso; sulcado-estriado radial e
rasamente, nos jovens apenas
próximo à margem ; seco; contexto fino; margem inteira, de
reta a encurvada; diâmetro 5 27 mm, média 11.82 mm.

A

superfície himenial

lamelas subpróximas a muito
próximas; faces brancas a cremes (figuras H e J), beges quando seco (figura K); faces minutamente pruinosas; com 3 a 4 séries de lamélulas, de intervenadas a anastomosadas com a maturidade, raramente com algumas lamelas bifurcadas; margens ligeiramente discolores, em
tom alaranjado; de adnexas a
adnatas; superfície abaxial discolor em tom laranja; finas; retas;
rasas; profundidade 1.4 mm;
mas lamélulas em geral mais
rasas; margens em tom amarronzado quando seco.

B

D

E

F

G

estipe

- cilíndrico; de ereto a
ligeiramente encurvado na base;
estipe marrom avermelhado na
base substituindo tom mais claro
e então creme próximo ao ápice;

C

com micélio basal bege, estrigoso, abundante (figura B), a marrom claro com a idade, aglutinando-se com a umidade excessiva do ambiente (figura N); ligeiramente pubescente em tom
creme, próximo à base ocorre
aglutinação dos pêlos; glabrescente; oco; central; pouco brilhoso; flexível, mas rígido quando seco; diâmetro 0.5 - 1.4 mm,
média 0.79 mm, comprimento 16
- 43 nm, média 30.78 mm.

H

I

micélio - externo; bege,
com variações de tons; quase
imperceptível a olho nu quando
seco; eventualmente com gotículas amareladas sobre o micélio.

J

obs.

K

L

M

N

MF105
hábito - sobre folhas e galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; solitários a gregários.

píleo

- de cônico-convexo
(figura D) a convexo a planoconvexo com a maturidade; circular; com recobrimento pruinoso sensível ao toque; velutino;
marrom claro alaranjado a marrom; gradualmente mais claro
em direção à margem, escurece
quando seco; margem de encurvada a recurvada irregularmente
com a maturidade (figura B),
grossa, inteira a ligeiramente
crenulada, eventualmente erosionada em alguns pontos; não
brilhoso; contexto fino; numerosamente sulcado próximo à margem; enrugado quando seco;
diâmetro 18 - 37 mm, média
24.71 mm.

A

superfície himenial

lamelas próximas; com 2 a 4
séries de lamélulas; faces brancas a cremes, escurecendo para
marrom claro quando secas; rasas; livres; margens concolores;
superfície abaxial ligeiramente
discolor; finas.

estipe

- cilíndrico; negro a
marrom escuro na base substituindo tom mais claro no ápice;
central; ereto a ligeiramente encurvado; brilhoso; minutamente
pubescente; oco; glabro; cartilaginoso; com micélio basal creme
a bege alaranjado, estrigoso,
mas pode ficar encharcado devido à umidade excessiva (figura
J); com 3 regiões sob corte
transversal: a mais externa marrom e muito fina, a mediana negra, espessa, densa e cartilaginosa, e a interna fina, desprendendo-se; quebradiço se dobrado; diâmetro 0.8 - 1.3 mm, média 1.06 mm, comprimento 37 64 mm, média 47.35 mm.

B

C

D

E

micélio

- externo, bege, geralmente abundante sob as camadas superficiais de liteira fina,
colonizando muitas folhas e galhos próximo aos basidiomas.

F

G

H

I

K

obs.

J

MF106
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; dispersos.

píleo

- convexo; circular;
sulcado-pregueado rasamente;
centro e pregas marrom a marrom claro, com regiões dos sulcos mais claras, em tom bege,
dispostas radialmente (figura C);
contexto fino; seco; velutino;
margem encurvada, crenada;
não brilhoso.

superfície himenial

lamelas subdistantes; com 1 a 2
séries de lamélulas; aparentemente lamélulas mal formadas;
rasas; faces cremes; margens
ligeiramente discolores, em tom
marrom claro; superfície abaxial
ligeiramente discolor, marrom
esbranquiçado; adnexas a livres.

A

estipe

- cilíndrico; central;
cartilaginoso; com micélio basal,
estrigoso, branco (figura E);
marrom na base substituindo
gradualmente creme em direção
ao ápice; glabro.

C

micélio

- externo, bege e
com gotas aglutinadas laranja
escuro.

B

E

D

MF107
hábito - sobre galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- aplanado; circular;
marrom, com centro escuro clareando gradualmente em direção
à margem; umbonado, com umbo marrom; numerosa e radialmente estriado; seco; não brilhoso; margem fina, inteira mas
irregularmente ondulada, reta;
contexto fino; todo o píleo escurece quando seco para marrom
escuro; diâmetro 8.7 mm.

superfície himenial

lamelas próximas; faces beges;
com 2 a 3 séries de lamélulas;
adnexas a livres; com indícios da
conexão das lamelas no estipe;
finas; rasas; retas; região ao
redor da inserção do estipe no
píleo formada de tecido difuso.

estipe - cilíndrico; com micélio basal estrigoso, bege; densamente pubescente da base ao
ápice; tomentoso próximo à base, branco; central; marrom avermelhado na base substituindo
tom bem em direção ao ápice;
oco; ereto; não brilhoso; retorcido quando seco; diâmetro 0.8
mm, comprimento 25 mm.

A

B

micélio

- externo, branco
formando camada micelial fina
sobre o substrato; com cordões
miceliais brancos a beges, de
espessura variada, conectados à
base do basidioma, irradiando
sobre substrato (figura D); talvez
os cordões beges sejam mais
antigos (vide superfície recoberta
de hifas difusas à direita na figura D), enquanto o cordão micelial branco, mais espesso, seja
mais recente e esteja em crescimento.

D

C

MF108
hábito - sobre galhos finos na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; micélio externo conectado com folhas na liteira; dispersos a gregários.

píleo

- cônico-convexo; de
circular a flabeliforme; com papila enrugada; marrom avermelhado no centro, mudando gradualmente para marrom claro e então bege em direção à margem;
numerosamente sulcado do centro à margem quando maduro,
basidioma jovem não sulcado;
contexto fino; minutamente velutino; não brilhoso; seco; margem inteira, encurvada; diâmetro 9.2 - 15 mm.

superfície himenial

lamelas próximas; com 4 a 5
séries de lamélulas; faces cremes; margens concolores mas
minutamente franjadas sob estereoscópio; finas; superfície abaxial concolor; retas; adnatas;
profundidade 0.5 mm.

estipe

- cilíndrico; cartilaginoso; com micélio basal tomentoso, quase fibriloso, de creme a
bege com a maturidade (figura
D); oco; brilhoso; marrom da
base substituindo marrom avermelhado e então tom alaranjado
a amarelado a creme em direção
ao ápice (figura A); glabro; com
fibrilas longitudinais aderidas; de
central a excêntrico; ereto; resistente; diâmetro 0.8 mm, comprimento 52 - 57 mm.

micélio
abundante.

A

B

- externo, pouco

D

C

MF109
hábito - sobre folhas e galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; dispersos.

píleo

- plano-convexo; laranja
salmão; não brilhoso; circular a
elipsóide; numerosa e rasamente
sulcado próximo à margem; centro ligeiramente mais escuro, de
onde irradiam rugas em direção
à margem; contexto fino mas
mais espesso na região central,
creme a bege quando seco; glabro; margem fina, encurvada a
enrolada, inteira mas eventualmente erosionada em alguns
pontos; diâmetro 5.4 - 25.5 mm.

superfície himenial

lamelas subpróximas; com 4 séries de lamélulas; com intervenação incipiente; faces brancas a
cremes quando seco; rasas; lamélulas mais rasas que lamelas;
finas; livres a adnexas; superfície
abaxial discolor próximo à margem do píleo mas concolor no
centro (figura C); amplamente
subarqueadas; margens concolores, inteiras.

estipe - cilíndrico; laranja
escuro na base substituindo gradualmente tom mais claro, creme, em direção ao ápice; com
micélio basal tomentoso, de
branco a bege; ligeiramente subexcêntrico; glabro; oco; não brilhoso; cartilaginoso; diâmetro
0.9 - 1.75 mm, comprimento
14.5 - 45.5 mm.
micélio

- externo, bege, abundante, com gotas amareladas
sobre micélio (figura D).

A

B

C

D

E

MF110
hábito - sobre folhas e galhos finos na liteira fina sobre o solo em florestas de
terra-firme; dispersos.

píleo

- plano-convexo a aplanado com maturidade; circular;
laranja ferrugíneo, com margem
mais clara, algo amarelada
(figuras A e B); velutino; centro
ligeiramente depresso, um pouco
mais escuro e enrugado; margem de encurvada a recurvada
em alguns pontos com a maturidade, inteira; contexto muito
fino; diâmetro 8.8 - 19.5 mm.

superfície himenial

lamelas apressas; faces cremes;
margens concolores; com lamélulas de difícil visualização, até 3
séries de lamélulas observadas;
com margens concolores, com
aglutinações brancas flocosas;
livres; finas; profundidade 0.8
mm.

estipe - cilíndrico; com micélio basal bege (figura E), estrigoso; velutino; oco com cavidade
ampla; dobradiço; minutamente
pruinoso; marrom claro desde a
base substituindo tom mais bege
no ápice; central; cartilaginoso;
diâmetro 0.6 - 1.1 mm, comprimento 35 - 49 mm.

A

B

C

D

E

micélio

- externo, bege, abundante (figura E).

MF111
hábito - sobre galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; dispersos.

píleo

- convexo a planoconvexo; circular, mas erosionado em alguns pontos; bege escuro; centro com mancha amarronzada difusa, um pouco mais
escura; sulcado-estriado rasamente; sulcos ligeiramente mais
claros que pregas; velutino; seco; contexto muito fino; margem
fina, encurvada, inteira; diâmetro 17.5 - 18.5 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces cremes; livres; com 3 séries de lamélulas, raramente com 4 séries; muito finas; margens concolores; subabauladas; rasas.

A

estipe

- cilíndrico; resistente;
bege alaranjado mais escuro
próximo à base substituindo gradualmente creme em direção ao
ápice; brilhoso; com micélio basal bege alaranjado contrastando
um pouco com micélio bege,
tomentoso; central; oco; diâmetro 1.0 mm, comprimento 21 25 mm.

micélio - externo, bege.

B

D

C

MF112
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; no
limbo, borda e pecíolo da folha; solitários a dispersos.

píleo

- de convexo a aplanado, eventualmente subinfundibuliforme (figura D); circular; bege
a marrom claro; rasamente sulcado-pregueado do centro à
margem; centro com pequena
papila enrugada, ligeiramente
mais escura, na maturidade com
centro ligeiramente depresso,
estreito; sulcos ligeiramente
mais escuros que pregas; velutino; seco; não brilhoso; margem
de encurvada (figura C) a reta, a
recurvada, fina, inteira quando
jovem a ondulada; contexto muito fino, membranáceo; eventualmente quando seco com pequenas rachaduras superficiais no
centro; diâmetro 9.7 - 29 mm,
média 18.81 mm.

A

superfície himenial

lamelas distantes a subdistantes;
às vezes com uma série de lamélulas; faces cremes a beges algo
alaranjados; com margens concolores a ligeiramente discolores
em tom marrom claro, mais nítido quando jovem (figura F); rasas a muito rasas; retas; finas;
adnatas a livres quando subinfundibuliforme, mas estipe com
resquícios de conexões anteriores com lamelas; eventualmente
com linha amarronzada ao redor
do ápice do estipe; superfície
abaxial concolor com faces; profundidade 0.5 - 0.85 mm.

C

B

estipe

- cilíndrico, às vezes
ligeiramente mais espesso na
base; ereto; com micélio basal
tomentoso-fibriloso a estrigoso,
bege - em um dos basidiomas o
micélio basal aparece sob a folha
também; estipe marrom claro
avermelhado na base substituindo gradualmente bege alaranjado a creme em direção ao ápice;

E

D

glabro a olho nu, minutamente
pubescente e longitudinalmente
fibriloso sob estereoscópio; central; oco; retorcido longitudinalmente quando seco; resistente;
flexível, mas rígido quando seco;
pouco brilhoso; diâmetro 0.55 1.1 mm, média 0.86 mm, comprimento 15 - 32 mm, média
25.07 mm.

F

G

H

I

micélio - externo, bege,
com micélio de conexão; de abundante a pouco abundante.

J

K

obs.

MF113
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- plano-convexo a aplanado; circular; laranja ferrugíneo
escuro a laranja amarronzado
com a maturidade; sulcadopregueado rasamente, com sulcos ligeiramente mais claros;
centro com papila enrugada,
algo arroxeada, enrugada quando seco; velutino; contexto fino;
não brilhoso; seco; margem encurvada a reta, crenulada; diâmetro 6 - 12 mm, média 9.10
mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes a subpróximas; faces cremes a beges;
margens concolores a ligeiramente discolores; sob estereoscópio minutamente apendiculadas; com 1 a 2 séries de lamélulas, raramente com 3 séries
(figuras D e E); de subarqueadas
a retas; livres; superfície abaxial
discolor com faces, ficando ligeiramente discolor quando seco;
finas; eventualmente com intervenação incipiente com a maturidade; profundidade 1.2 mm.

A

B

C

D

E

F

G

estipe

- cilíndrico a filiforme;
de pubescente a hirsuto, com
pêlos beges, um pouco mais escuros próximos à base; marrom
avermelhado da base ao ápice a
marrom dourado quando seco;
com micélio basal creme amarelado a bege, tomentoso a estrigoso (figura F); central; ereto;
ligeiramente retorcido quando
seco; resistente, flexível mas fica
rígido quando seco; não brilhoso; oco; diâmetro 0.6 - 0.8 mm,
média 0.67 mm, comprimento
29 - 46.5 mm, média 38.63 mm.

micélio - externo; pouco
abundante, formando camada
muito fina sobre substrato.

MF114
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- cônico-convexo a convexo; circular; laranja pastel a
laranja ferrugíneo quando seco a
bege alaranjado no centro clareando em direção à margem
(figura C); numerosamente sulcado com a maturidade, mas
sulcos muito rasos, e então margem pectinada; não brilhoso; liso
a enrugado próximo ao centro
quando seco; minutamente velutino sob estereoscópio; margem
encurvada, inteira; contexto fino;
diâmetro 5.6 - 10.5 mm.

superfície himenial

lamelas próximas; faces brancas
a cremes, mais escuras quando
seco; margens concolores, minutamente pruinosas sob estereoscópio; livres; com 1 a 3 séries de
lamélulas; lamélulas com tamanho variável; retas; muito finas;
rasas.

estipe

- cilíndrico, embora
ligeiramente estipe mais espesso
na base e no ápice; com micélio
basal, tomentoso-estrigoso, bege
alaranjado (figura H); oco; central; marrom avermelhado na
base substituindo tom bege, algo
alaranjado, em direção ao ápice;
cartilaginoso; não brilhoso; glabro a olho nu mas minutamente
pubescente sob estereoscópio,
com pêlos claros, dourados; diâmetro 0.4 - 0.7 mm, comprimento 11.6 - 48.3 mm.

micélio - externo, pouco
abundante, bege, abundante

A

B

C

D

E

F

G

H

MF115
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- cônico-campanulado;
circular; marrom escuro, ligeiramente mais escuro no ápice;
velutino a olho nu; sob estereoscópio com aglutinações com aspecto furfuráceo; levemente sulcado próximo à margem; margem ondulada reta; seco; não
brilhoso; contexto fino; ligeiramente umbonado quando seco;
diâmetro 10.6 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces cremes a beges quando secos; com
margens discolores em tom escuro; região de inserção do estipe no píleo com mancha escura;
superfície abaxial concolor com
faces; livres; finas; subabauladas.

estipe - filiforme; central;
brilhoso; com micélio basal bege
alaranjado, tomentoso-estrigoso,
pouco abundante; ereto; bege
avermelhado escurecendo quando seco; retorcido longitudinalmente quando seco; glabro; de
flexível a rígido quando seco;
diâmetro 0.6 mm, comprimento
10 mm.
micélio - não observado.

A

B

C

MF116
hábito - sobre pecíolo de folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terrafirme; gregários.

píleo

- convexo a planoconvexo; circular; com pequena
papila, marrom algo avermelhada, cujo tom se espalha em
manchas de tamanho variável
(figura B); bege a marrom claro,
algo ferrugíneo; sulcadopregueado rasamente; velutino;
contexto fino; não brilhoso; seco; margem crenada, encurvada,
espessa; diâmetro 1.2 - 3.3 mm.

superfície himenial

lamelas distantes; livres; com
uma série de lamélulas, raramente ausente; faces cremes,
beges quando seco; margens
ligeiramente discolores em tom
alaranjado; abauladas (figura C);
moderadamente espessas; profundidade 0.4 mm.

estipe - filiforme; central;
com micélio basal estrigoso,
pouco evidente, bege; estipe
marrom avermelhado, apenas
em tom mais claro próximo ao
ápice;
quando seco marrom
dourado; brilhoso; retorceu
quando seco; resistente; flexível;
ereto a encurvado; diâmetro
0.15 mm, comprimento 10 - 11
mm.

A

B

micélio - externo; escasso.

D

C

MF117
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários a dispersos.

píleo

- ligeiramente campanulado a convexo, então planoconvexo; circular; bege a marrom claro, sempre em tom alaranjado; velutino; eventualmente
com recobrimento minutamente
furfuráceo quando seco; centro
ligeiramente enrugado, um pouco mais escuro; sulcadopregueado rasamente; margem
encurvada a recurvada, inteira a
irregularmente crenada; contexto fino; seco; não brilhoso; diâmetro 3.3 - 11.4 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes a subpróximas; faces cremes, a beges
quando seco; um espécime aparentemente fungado (figura I);
margens das lamelas e lamélulas
discolores em tom marrom, cujo
tom estende-se ao redor da inserção do estipe no píleo (figuras
G e H); livres; com 1 a 2 séries
de lamélulas, raramente com 3
séries; faces minutamente pruinosas; de retas a subarqueadas;
finas; superfície abaxial concolor
a ligeiramente discolor; profundidade 0.5 mm.

A

B

C

D

E

estipe

- cilíndrico a filiforme;
ereto a ligeiramente recurvado;
central a subexcêntrico; marrom
escuro desde a base substituindo
tom avermelhado mais claro a
bege em direção ao ápice; com
micélio basal tomentoso, bege,
pouco abundante; glabro; retorcido quando seco; brilhoso; oco;
minutamente pruinoso próximo
ao ápice; retorcido longitudinalmente quando seco; diâmetro
0.2 - 0.4 mm, comprimento 22 41 mm.

micélio - externo; bege;
formando camada fina ligeira-

F

mente translúcida; pouco abundante a pouco evidente.

G

I

obs.

H

MF118
hábito - sobre galhos na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; solitários.

píleo

- convexo-campanulado;
circular; marrom alaranjado escuro, com centro ligeiramente
mais escuro, cercado de mancha
mais clara, difusa (figuras A e
B); sulcado-pregueado rasamente; velutino; seco; com margem
encurvada a recurvada quando
seco, ligeiramente mais escura,
inteira; contexto fino; diâmetro
10 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; com 3 séries de lamelas; faces cremes;
margens concolores; superfície
abaxial discolor próximo à margem do píleo, mas concolor com
faces na região central (figura
C); livres; finas; rasas; retas a
subabauladas; com linha marrom
claro ao redor da inserção do
estipe no píleo.

estipe

- cilíndrico; cartilaginoso; marrom avermelhado escuro na base substituindo bege
em direção ao ápice; com micélio basal branco, fibriloso, abundante (figura D); subexcêntrico;
glabro; diâmetro 1.0 mm, comprimento 34.5 mm.

micélio

abundante.

A

- externo; bege;

B

D

C

MF119
hábito - sobre folhas na liteira fina sobre o solo em florestas de terra-firme; dispersos.

píleo

- aplanado; circular;
com centro ligeiramente depresso; marrom acinzentado, com
faixas marrons escuras radialmente mas não no centro (figura
B); enrugado; margem lisa a
irregularmente crenada; erosionada em alguns pontos, encurvada a reta; contexto fino; diâmetro 6 - 8.2 mm.

superfície himenial

lamelas subdistantes; faces
brancas acinzentadas a cremes
quando seco; subdecurrentes;
com uma série de lamélulas, mas
não regularmente dispostas
(figura C); com lamélulas mal
formadas; algumas lamelas bifurcadas; moderadamente finas;
margens concolores com faces;
subarqueadas a arqueadas; lisas; superfície abaxial ligeiramente mais escura que faces,
esbranquiçada, apresentado intervenação incipiente; rasas,
mas com lamélulas mais rasas.

estipe - cilíndrico, embora
um pouco mais espesso próximo
ao ápice; subinserido, com micélio basal remanescente; negro a
marrom escuro na base, clareando para cinza em direção ao ápice; tomentoso, principalmente
próximo ao ápice; central; ereto
diâmetro 1 mm, comprimento
10 mm.

A

B

micélio - interno.

C

